tri nagrade, in sicer prva nagrada je bila ZLATI PRSTAN,
prva tolažilna nagrada enoletno članstvo v Društvu TALON
vključno z izletom, druga tolažilna nagrada pa je bila v tekoči
obliki. Bili smo presenečeni, saj se je iskanja udeležilo okoli
40 pohodnikov. Vse tri nagrade, ki so bile skrite na območju
označenega prostora na samem gradu, so bile najdene.
Ob prihodu nazaj v Graščino je naše Društvo udeležence
prireditve pogostilo z jedačo in s pijačo. Zadovoljni so bili
pohodniki, seveda pa tudi mi, saj se iskanju prstana vsako leto
pridruži večje število le-teh. Pa na svidenje zopet prihodnje
leto.

Za Društvo TALON zapisala Draga Mlinar

Terezijin večer MEDITAVNA POEZIJA P.
PAVLETA JAKOP

Aletin dom, Frankolovo, 13. 10. 2007

KRONIKA

lahko vsak mesec prebirate v prilogi Družine, Naša družina.

Alenka Blazinšek (naslovnici meditativnih pesniških zbirk p.
Pavleta Jakopa)

O, BOG

O, Bog, ki si ob novem letu od vseh nas najbolj nov in mlad, Ti,
ki nimaš mačka zaradi praznovanj in nisi z nakupi zapravljal
časa in denarja, poslušaj moje polnočne novoletne prošnje!
Ohranjaj me še naprej pijanega, pa ne od alkohola in drog,
ampak od veselja in Tvoje bližine; naj v tem letu nihče ne
postane tarča moje nemoči, ne tarča mojih strahov in
prikrivanj, zato pa naj zmeraj bolj uživam v ljubezni do ljudi,
pa čeprav malo slep, gluh in naiven!
Daj mi moči, da se bom učil lepih stvari, daj mi mladosti,
da se osvobodim nepotrebnih razvad in daj mi modrosti, da
ne ostanem sam … Veš, pravzaprav ne bi bil rad popoln –
takšnim neresnim željam sem že dal slovo, rad pa bi imel
trohico Tvoje popolnosti, da se ne bi pustil razočarati in
omrtviti! Sploh si ne želim, da bi me v vsem uslišal – ne želim
si predobrega spomina, da se ne bi sprehajal po črepinjah
grehov iz preteklosti; ne želim si, da bi mi vse uspelo, a
vseeno bi rad znal potrpeti sam s seboj in z drugimi in rad
bi napredoval v ljubezni in vztrajnosti; ne želim si, da bi me
pustil v miru in obilju, da ne bi zadremal in bi moja vest celo
zaspala; ne želim si plačila za vse:
Naj svoje službe ne izkoriščam za zaslužek, ampak naj delam
tako, da mi ne bodo mogli vsega plačati; ne želim si, da bi o
meni le lepo govorili, naj pa ne nasedam čvekanju in vohljanju
in naj ne tulim s sitneži in onesnaževalci zaupanja!
Stori, da me ne zapustita veselje in smeh in da ustvarjalnost
ne umrje od hladu in povprečnosti – da ne bi le v miru
počival, ampak tudi živel! Ne dajaj mi torej vsega v tem letu,
Gospod v niti enem samem dnevu pa mi ne odtegni svoje
ljubezni! Amen.
p. Pavle Jakop

Drugi Terezijin večer je bil v obliki literarnega večera in
meditacije. Ob projekciji sugestivnih fotografij z motivi
Frankolovega smo ob glasbi prebirali meditativne pesmi p.
Pavla. P. Pavle Jakop je naš rojak, gvardijan Frančiškanskega
samostana in Cerkve Marijinega oznanenja v Ljubljani. Izdal
je dve meditativni pesniški zbirki z naslovoma Zlati prah
tlečega upanja in Kamni bivanja. Njegove meditacije pa

17. december 2007

41

OgledalO 12/63

KRONIKA

Na novinarski konferenci Adriatic
Slovenice in Občine Vojnik v ponedeljek,
15. oktobra 2007

so župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs, predsednik
Odbora za okolje in prostor ter komunalo Peter Oprčkal ter
predsedniki KS predstavili oceno posledic neurja in poplav
v občini Vojnik ter odpravljanje posledic naravne katastrofe.
Ob tej priložnosti sta predstavnika zavarovalnice Adriatic
Slovenice: Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatic Slovenice
Zavarovalne družbe d. d. in Marjan Krajnc, direktor poslovne
enote Adriatica Slovenice Celje predstavila dejavnost in
pomoč zavarovalnice regiji in Občini Vojnik ter poslovne
rezultate in obseg škod, nastalih zaradi naravne nesreče.
Zaposleni Adriatica Slovenice iz vse Slovenije so se namreč
odločili, da bodo s solidarnostnimi prispevki priskočili na
pomoč zavarovancem v občini Vojnik; zbrana sredstva je tako
Adriatic Slovenica še podvojila in ob tej priložnosti predala
Občini Vojnik vrednostni ček v višini 9.000,00 EUR.

GASILSKO TEKMOVANJE
V sredo, 17. 10. 2007, je na šolskem igrišču v okviru društva
Mladi gasilec potekalo gasilsko tekmovanje trojk v vaji z
vedrovko. Tekmovanja se je udeležilo 15 ekip. Med fanti je
zmagala ekipa, ki so jo sestavljali Janez Smerkolj, Gregor
Stolec in Uroš Jurgec, med dekleti pa ekipa v sestavi Laura
Guzej, Alja Sinkovič in Ana Lucija Župnek.

Za dobro izvedeno vajo si zaslužijo čestitke vsi sodelujoči.
Tekmovanje sta vodila gasilska sodnika Drago Kasesnik in
Jože Kunst, pomagal pa jima je Zdenko Vrenko.
M. J.

SREČANJE STAREJŠIH GASILK IN
GASILCEV

Petra Pehar Žgajner

PREDSTAVITEV OLIMPIJSKE VAJE
UČENCEM OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

V petek, 26. 10. 2007, so komisija za veterane, GZ Vojnik
– Dobrna in organizator srečanja PGD Dobrna, organizirali
srečanje starejših gasilk in gasilcev. Preko 70 navzočih
pred Gasilskim domom Dobrna je pozdravil predsednik
PGD Dobrna Štefan Pohajač. Po uvodnem govoru in
obveznem slikanju smo se odpravili na ogled dveh manjših
novoustanovljenih muzejev na Dobrni. G. Polenik je pokazal
izredno zbirko starih cerkvenih slik in kmečkega orodja.

Gasilska ekipa mladincev PGD Nova Cerkev z mentorjema
Srečkom Sentočnikom in Kristjanom Tomanom je v sredo,
17. 10. 2007, v mesecu požarne varnosti prikazala na igrišču
olimpijsko vajo. Prikaz so si ogledali vsi učenci Osnovne
šole Vojnik. Prisotne je pozdravil tudi župan Benedikt
Podergajs.
Po vaji so si najmlajši lahko ogledali opremo gasilskega vozila
in studi sedli vanj, kar jim je bilo še posebej pri srcu.

V prostorih PGD Dobrna je navzoče pozdravil in nagovoril
predsednik GZ Vojnik – Dobrna Beno Podergajs. Avgust
Čerenak je pripravil statistiko starejših gasilk in gasilcev.
Najstarejšim med njimi so bile podeljene manjše pozornosti.
G. Čerenaku velja vsa zahvala za vodenje komisije in za
soorganizacijo prireditve.
Ob dobri hrani in kapljici se je nadaljevalo veselo druženje,
kjer pa ni manjkalo ne petja ne plesa ob zvokih ansambla
Florjan.
M. J.
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Stanislav Božnik,
tajnik GZ

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV

ŠTAJERSKI ROGISTI

TD Nova Cerkev je v mesecu oktobru organiziralo delavnico
na temo OKRASNI IZDELKI IZ KORUZNEGA LIČJA.
Na delavnici smo se tokrat naučili izdelovati okrasno cvetje.

Mentorice so pripravile lepilo, palice, barve in vse ostalo.
S sabo je bilo potrebno prinesti le dobro voljo. Delavnica
je lepo uspela, saj je zanimanje za takšne prireditve s
strani otrok kar veliko. Ravno zaradi tega bomo decembra
pripravili delavnico na temo IZDELAVA NOVOLETNIH
VOŠČILNIC.

KRONIKA

Dolga in intenzivna delovna pomlad našega društva se je
16. 6. 2007 nadaljevala v avstrijskem Műrzzuschlagu na
mednarodnem tekmovanju rogistov. Bili smo spet edina
skupina rogistov v ES-igranju iz Slovenije. Tekmovanje je
potekalo pod strogim ocenjevalnih poslušanjem strokovne
komisije. Tekmovalo je preko štirideset skupin rogistov,
predvsem iz Avstrije in tako je tekmovanje potekalo ves
dan.
Po razglasitvi rezultatov smo prejeli SREBRNI ROG in tako
zadovoljni odpotovali domov.
Nastopi so se spet nadaljevali. Že naslednji dan smo nastopili
v Vojniku ob 60-letnici Lovske družine v Vojniku. Nastop
je potekal pred cerkvijo in se v cerkvi tudi nadaljeval. Ob
spremljavi orgel smo igrali Hubertovo mašo, ki je izzvenela
zelo veličastno.
Vaje tudi v počitniških dneh niso zaostajale in nastopi so
se že tradicionalno nadaljevali v juliju in avgustu, kjer smo
igrali Hubertove maše in sodelovali kot gostje na zabavnih
prireditvah.

V nedeljo, 21. oktobra, pa se je pričela letna razstava
DEDIŠČINA NAŠEGA DOMA, kjer smo predstavili
pohištveno opremo naših domov v preteklosti. Razstava je
bila namenjena ohranjanju kulturne dediščine. V Slomškovi
kapeli so bili na ogled postavljeni manjši kosi pohištva, kot
so stoli, ure, skrinje in ostali predmeti, ki so krasili domove
naših prednikov. Vsem, ki so svoje dragocene predmete
ponudili na ogled, se lepo zahvaljujemo. Fotografije iz obeh
prireditev si lahko ogledate na naši spletni strani.

V mesecu decembru pa je TD Nova Cerkev organiziralo tudi:
Miklavžev sejem na glavnem trgu v Novi Cerkvi in delavnico
Izdelava novoletnih voščilnic v POŠ Nova Cerkev.
Avtorja fotografij:Valerija Jakop in Željko Štrljič
Željko Štrljič

Posebno pa smo se razveselili povabila Lovske družine Črne
na Koroškem, kamor so nas povabili k maši pri Sv. Joštu nad
Črno. Doživeli smo veliko presenečenje, ko nas je v prelepo
cerkvico povabil župnik, rojen v občini Vojnik, gospod Tone
Vrisk. Maša je bila nepozabno doživetje, kajti v sproščenem,
domačem nagovoru gospoda Vriska, ki je ponosno povedal
vsem v cerkvi, da smo iz njegovega rojstnega kraja, se je
dogodek nadaljeval na kmečkem turizmu z lovskim golažem
na nad tisoč metrov nadmorske višine.
V mesecu oktobru smo v sodelovanju z Domžalskimi rogisti
nastopili na veličastni proslavi ob 100-letnici Lovske zveze
Slovenije v dvorani Cankarjevega doma. Proslavo je prenašala
tudi Televizija Slovenija.

V mesecu novembru smo nastopili na praznovanju vinarskega
društva iz Vojnika. Tako se že pripravljamo na slavnostno
otvoritev večnamenske dvorane v Novi Cerkvi. Dogodek bo
za naše društvo še večjega pomena, saj želimo, da pridobimo
prostor za naše delovanje še v naprej.
Za KUD Štajerski rogiste, Anica Senegačnik
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NOVEMBER

IZLET V OKVIRU MARTINOVANJA

DOGODKI

STROKOVNA EKSKURZIJA GASILK GZ
VOJNIK – DOBRNA
V soboto, 3. 11. 2007, smo se gasilke GZ Vojnik – Dobrna
udeležile strokovne ekskurzije. Pot nas je vodila v Dolnji
Logatec, kjer so nas sprejeli njihovi gasilci, med njimi
podpredsednica GZS Marinka Cempre Turk. Ogledale smo
si opremo in gasilski dom, poklepetale, se posladkale, nato
pa nadaljevale pot proti Idriji.

Društvo TALON Frankolovo smo tokrat organizirali izlet
malo drugače, in sicer nismo izdali lokacije. Na Martinovo
soboto smo se odpeljali zjutraj ob pol osmih proti Rogatcu
na ogled etnološkega Muzeja na prostem. Bilo je kaj videti
in tudi izvedeli smo še marsikaj novega. Odprta je bila tudi
njihova trgovina z ročnimi izdelki, ki smo jih lahko kupili.
Imeli so čudovit prostor pod brajdami pri vinariji, kjer smo
se dobro podložili z jedačo in s pijačo. Pot smo ob toplem
božanju sončnih žarkov, ki so nas spremljali čez ves dan,
nadaljevali čez obsoteljski konec na Bizeljsko. Tam smo si
ogledali repnice in imeli pokušnjo vin na kmečkem turizmu
Graben. V popoldanskem času nas je pot vodila čez Kozjansko
na Planino pri Sevnici. Na kmečkem turizmu nas je čakala
Martinova večerja. Po obilici dobre hrane in kozarčku
rujnega, seveda pa ob zvokih harmonike ter lepem ljudskem
spevu pesmi, smo večer zaključili s plesom. Ob pozni večerni
uri smo se dobre volje vrnili v svoj domači pristan.

Fotografija: Ivan Jezernik

Tam smo si ogledali Rudnik živega srebra. Bilo je zelo
zanimivo. Nato smo obiskale še muzej, v katerem smo lahko
občudovale idrijske čipke. Poskusili smo tudi idrijske žlikrofe.
Ob vrnitvi domov smo si ogledale čudovito divje jezero in
Tehniški muzej Bistra pri Vrhniki. Dan je bil izpolnjen s
čudovitimi doživetji in ogledi ter z dobro voljo. Ekskurzijo je
organizirala Danica Jezernik, predsednica komisije za delo s
članicami. Spremljali so nas tudi nekateri moški predstavniki
društev.
Milena Jurgec

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
SLOVENIJE 2007

Volitve predsednika Republike Slovenije 2007 so potekale 21.
oktobra in 11. novembra 2007. Na teh volitvah so Slovenci
izvolili tretjega predsednika Republike Slovenije.
Uradni kandidati so bili Alojz Peterle, Zmago Jelinčič
Plemeniti, Mitja Gaspari, Danilo Türk, Elena Pečarič, Monika
Piberl, Darko Krajnc, vendar v drugi krog je uspelo priti le
Alojzu Peterletu, s kar precejšno prednostjo, in Danilu Türku.
Na drugi krog so nas pripravile že javnomnenjske raziskave,
ki so dobro napovedale, vendar nihče ni pričakoval takšne
razlike, kot je bila na koncu. Danilo Türk je dobil 68,23 % in
Lojze Peterle le 31,77 % glasov.
V naši občini smo z 55,6 % izvolili Danila Türka, Alojz Peterle
pa je dobil 43,6 %. Kar 0,8 % glasovnic je bilo neveljavnih.
Volitev se je v drugem krogu, od 6815 volilnih opravičencev v
naši občini, udeležilo le 3511, kar je 51,52 % udeležba. Zdaj
pa je na novem, tretjem predsedniku, da pokaže, če si zasluži
to častno funkcijo, ki so mu jo podelili državljani Republike
Slovenije.
B. M.
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Vabljeni vsi na izlet z nami tudi v prihodnje, ne bo vam žal!
Za Društvo TALON, Draga Mlinar

IVENČANI IN VIŠNJEVAŠČANI
MARTINOVALI NA HUBI
Na Martinovo soboto smo se preko knjige vtisov na Hubi
dogovorili z Višnjevaščani za srečanje.

Ivenčani smo udeležbo vzeli zelo resno ( Foto Zinka Adamič)

KRONIKA

soboto 10. 11. 2007. Ob zgodnji uri smo zasedli avtobus in
v Ljubljani prvič zapeli basistu Slovenskega okteta Petru
Čaretu. Skupaj smo nadaljevali vožnjo do Solkana in segli v
roko tenoristu Slovenskega okteta Danilu Čadežu. V njegovi
kleti smo se okrepčali in veseli skupaj zapeli. Danilo Čadež
je za naš obisk pripravil otvoritev, na kateri je predstavil
gostovanja prejšnje zasedbe Slovenskega okteta, kjer je ob
prerezu traku zadonela pesem Slovenec sem.

Veselo in neškodljivo oboroženi (Foto Zinka Adamič)

Človek samemu sebi:
– ne samo svetovalec, ki svetuje in razsoja, marveč tudi
vodnik, ki vodi, usmerja in krmari čoln življenja;
– pomočnik, ki mu pomaga, vliva in krepi moči v boju za
življenjski obstanek;
– tolažnik, ki ga spodbuja, dviga iz osamljenosti, občutka
potrtosti in črnogledosti;
– ne nazadnje tudi zdravnik, ki se zna obvarovati pred
boleznijo in se pozdraviti.
Branka Šket

SREČANJE MALIH VOKALNIH
SKUPIN

Skupaj smo se odpeljali na Sveto goro nad Solkanom, tam
smo si ogledali kapelico, kjer so lepo zapeli Arclinski fantje.
Na naše veselje smo skupaj s članoma Slovenskega okteta
zapeli v župnišču. Po petju ‘In spiritu’ v cerkvi, pa je Peter
Čare dejal, da je bilo tako dobro, da so se mu ‘dlake naježile’.
Po kosilu je sledil obisk kleti v Goriških brdih, kjer smo lahko
uživali ob donenju basista Čareta. Jeziki so se razvezali in ob
prijetnih pogovorih ter pesmih je čas kar prehitro pripeljal
avtobus v domači Vojnik.
Benjamin Krajnc

Začeta je bila tradicija s srečanjem malih vokalnih skupin
17. novembra 2007 v dvorani Kulturnega doma Vojnik.
Organizatorja večera sta bila Občina Vojnik in Vokalna
skupina »IN SPIRITU«.
Nastopajoči so bili: Sestre Jakob in Vaške pevke iz Dobrne,
Duet biser iz Nove Cerkve, Vokalna skupina » IN SPIRITU«
iz Vojnika, družina Gregorc iz Frankolovega, Kvartet
Prosvetnega društva Antona Bezenška Frankolovo in Taščice
iz Vojnika.
Prireditev je povezovala Alja Tihle.
B. M.

IZLET IN SREČANJE Z DVEMA
VELIKIMA PEVCEMA SLOV. OKTETA

NA POTEPU PO POMURJU
Turistično društvo Frankolovo je v soboto, 17. novembra,
organiziralo izlet po Pomurju. Kljub zelo hladnemu in
meglenemu vremenu smo se dobre volje odpravili najprej v
Ižakovce, kjer smo obiskali plavajoči mlin in Otok ljubezni.
Prijazno so nam postregli s prigrizkom – z burjaško malico
in ljubezenskim napojem, ki naj bi držal vsaj tri mesece.
Kdor ni bil dobro zavit v topla oblačila, mu tudi ta ni kaj
prida pomagal. V Bogojini smo si ogledali Plečnikovo
cerkev, v Dobrovniku pa pestrost orhidej v novo odprtem
tropskem vrtu. V Filovcih, ki so znani po lončarski obrti,
smo si ogledali izdelavo enega izdelka in še dve panonski
hiši z muzejem. Kljub nostalgiji po starih časih smo si bili vsi
edini, da stanovanjskega udobja, ki ga uživamo danes, ne bi
zamenjali z nekdanjim.

Polni pričakovanja in navdušenja smo se zbrali člani vokalna
skupine ‘In spiritu’ iz Vojnika, Arclinski fantje, župan
Občine Vojnik s soprogo in še nekaj navdušencev petja, v
17. december 2007
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Na Bukovniškem jezeru smo obiskali izvir sv. Vida in
energijske točke, od katerih je bila najhitreje delujoča in
dajala največ pozitivnih vibracij na št. 27, kjer je stal bife.
V Hodošu, tik ob madžarski meji, smo poskusili »rujno
kapljico«, nato pa izlet zaključili na kmečkem turizmu, kjer
so nam postregli z značilno hrano za to pokrajino.
Utrujeni in polni zanimivih vtisov smo se vrnili domov.
I. B.

PASTORALNI DAN V DEKANIJI NOVA
CERKEV

je v Vojniku potekal v nedeljo, 18. 11. 2007, v prostorih osnovne
šole, od 15. do 18. ure. Škofija Celje je v procesu pastoralnega
načrtovanja. Zato so bili po vseh dekanijah pastoralni dnevi,
na katerih se je obdelovalo gradivo škofijskega pastoralnega
načrta. In sicer štiri poglavja:
- pastoralni sodelavci,
- mladina,
- družina,
- dobrodelnost.
Celotno delovno gradivo je na internetu:
http://www.skofija-celje.si/info/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=155&Itemid=79

prispevke. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo: Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Frankolovo, KS Frankolovo, stranki
SDS, Prosvetnemu društvu, Društvu Talon, Celjskim
mesninam, Podjetju Zlati Grič, gospe Hildi Goršek,
Hramčku dobrot in gospodu Branku Cestniku za vse
donacije. Zahvala tudi vsem, ki ste obiskali naš koncert in s
tem prispevali k nakupu novih računalnikov. Vsi nastopajoči
(Ta pravi faloti, Vagabundi, David, Foxy Teens, Barbara
Maček in Andraž Kerner) so se odpovedali honorarju in
vsem stroškom, ki so jih imeli s svojim prihodom. Posebna
zahvala tudi gospe Janji Srebot Vdovič za profesionalno
vodenje prireditve.
Izkupiček koncerta znaša 700 evrov. Skupaj z donatorskimi
sredstvi bo to zadostovalo za nakup treh računalnikov. Tako
bomo uresničili del zastavljenega cilja in razveselili naše
učence.
Suzana Šafarič

EKIPA PGD NOVA CERKEV DRUGA
NA DRŽAVNEM KVIZU GASILSKE
MLADINE

V soboto, 24. 11. 2007, je v Črnomlju potekal državni Kviz
gasilske mladine Slovenije. Udeležile so se ga tudi ekipe iz
Celjske regije, ki so na regijskem tekmovanju osvojile prvo ali
drugo mesto. Iz Celjske regije se je državnega Kviza gasilske
mladine Slovenije udeležila tudi Ekipa PGD Nova Cerkev,
v kateri so sodelovali Jure Sentočnik, Gregor Stolec in Uroš
Jurgec. Pravico do sodelovanja so imeli, ker so na regijskem
tekmovanju osvojili drugo mesto. Tudi na državnem so bili
uspešni, saj so se uvrstili najbolje od sodelujočih iz Celjske
regije in osvojili odlično 2. mesto. Kviz je zajemal obširno
splošno in gasilsko teoretično ter praktično znanje.

Fotografija: p. Branko Cestnik

ŠOLSKI SKLAD OŠ FRANKOLOVO

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Frankolovo je v zadnjih
treh letih organiziral več oblik zbiranja sredstev za nakup
opreme za učence: srečelove, zbiranje sredstev s pomočjo
donatorjev, prostovoljni prispevki staršev, organizirali pa
smo že dva dobrodelna koncerta. V četrtek, 22. 11. 2007, se
je odvrtel tretji dobrodelni koncert, katerega izkupiček bo
namenjen nakupu računalnikov.
Z naštetimi akcijami smo zbrali približno 6 tisoč evrov,
največja pridobitev za šolo in kraj pa so vsekakor otroška
igrala. Iz teh sredstev smo že kupili tudi računalnik za
učence 4. razreda. V bodoče si želimo, da bi vsaka učilnica
na razredni stopnji imela svoj računalnik. Ker pa imamo
novo računalniško učilnico, smo mnenja, da bi bilo prav, da
poskrbimo tudi za njeno opremo. V učilnici so računalniki,
ki so že popolnoma zastareli in bi jih lahko šteli za muzejske
primerke. Učenci ne morejo imeti kvalitetnega pouka v tej
učilnici, čeprav bi jim ta oblika učenja popestrila posamezne
vsebine pri predmetih. Učilnica je namenjena tudi drugim
uporabnikom v kraju, zato smo jih prosili za donatorske
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Foto: Srečko Sentočnik
M. J.

Aktivnosti PD Antona Bezenška,
Frankolovo

Moški pevski zbor društva se pospešeno pripravlja na novo
sezono, ki bo, poleg tega, da bo zbor praznoval 35-letnico
delovanja, okronana s projektom gostovanja pri Slovencih v
Kanadi. Priprave na projekt že aktivno potekajo, saj takšno
gostovanje poleg priprav zahteva tudi velika finančna
sredstva. Upamo, da bomo skupaj z vsemi člani društva in
zbora tudi ta projekt, kakor smo do sedaj vse zastavljene,
uspešno pripeljali do konca.
Že v mesecu novembru sta se naši skupini Družina Gregorc
in Vokalni kvartet predstavili občinstvu na srečanju malih

vokalnih skupin v Vojniku. Moški pevski zbor pa se, poleg
decembrskega gostovanja pri prijateljih v Skorbi (Občina
Hajdina), pripravlja na tradicionalni Božično-novoletni
koncert, ki ga bo skupaj z Gasilskim pevskim zborom in
harmonikarji iz Hajdoš pripravil v večnamenski dvorani na
Frankolovem v soboto, 22. 12., s pričetkom ob 18.30. Drugi
koncert pa bo v cerkvi v Črešnjicah, in sicer v nedeljo, 6.
januarja, po jutranji maši. Ljubitelji zborovskega petja, lepo
vabljeni.
Elči Gregorc

DECEMBER
DOGODKI

DOBRODELNI KONCERT

Dobrodelni koncert harmonikarjev se je odvijal 2. 12. 2007, s
pričetkom ob 16. uri, v Kulturnem domu Vojnik.
Koncert je bil namenjen poplavljenim v občini Vojnik in je bil
dobrodelnega namena. Ta koncert organizira Harmonikarski
orkester KUD Vojnik, poleg njih pa so nastopili še: vokalna
skupina IN SPIRITU, trio POGLADIČ, VITEZI CELJSKI,
ansambel FRANCIJA ZEMETA, DRAMSKA SKUPINA
KUD Vojnik, ansambel LIPOVŠEK in Moški pevski zbor
KUD FRANCETA PREŠERNA Vojnik. Koncert je povezoval
Robert Pilih.

KRONIKA

potruditi, kajti v življenju smo za marsikaj prikrajšani.
Včasih nam družba priskoči na pomoč in nam pomaga doseči
zastavljen cilj, drugič smo prepuščeni samim sebi, pomembno
je, da imamo voljo in nikoli ne obupamo.
Uspešnost je moč iskati, če hodimo po svetu z odprtimi
očmi in ne da zamišljeno študiramo, kaj so naše pravice in
pozabimo na dolžnosti. Nikoli ne smemo obupati. Vedno
moramo iskati poti naprej. Na invalidnost se navadimo.
Nikoli pa se ne vdajamo v melanholijo, da smo sami in jo
dokončno sprejmemo. Vedno moramo najti lepote narave,
ki nam pomeni veliko, pa naj bodo to domača idila, morje ali
bogato opremljena knjiga, ki nam ob različnih priložnostih
sestavi razkošnost dogodkov, kjer si naberemo največ
energije.ŽELIM SI, DA NAŠE DRUŽENJE NIKOLI NE
PRISTANE NA STRANSKEM TIRU. Danes je še posebej
naš dan, ko imamo priložnost spregovoriti o naših težavah,
prav tako pa opozoriti na probleme, ki nas tarejo.
Premnogokrat se srečujemo s problemom zaposlovanja
invalidov, prevečkrat invalid pristane na zavodu za
zaposlovanje novo službo pa zelo težko dobi.
Nemalokrat so parkirna mesta, namenjena invalidom,
zasedena, veliko lekarn, uradov in trgovin je ljudem z berglami
ali vozičkom nedostopnih. Pa vendar, trudili se bomo in
s skupnimi močmi naredili korak naprej in nadgrajevali
narejeno. Vesela sem, da imajo ljudje, ki zasedajo mesta na
občinah, posluh in razumevanje za drugačnost in s tem druge
potrebe in nam skušajo po svojih močeh pomagati.
Želja po lepem večeru, ki je priložnost za druženje, je bila
uvodni del v proslavo, ki je bila v Narodnem domu v polni
dvorani. Program so nadaljevali člani folklorne skupine
Slavko Šlander. Sledili so recitali. Naša srca je pogrela Majda
Petan s svojimi čudovitimi pesmimi. Program je nadaljeval
Viki Ašič z baritonistom Andrejem.
Bilo je čudovito in le malokatero oko je lahko skrilo solzico.
Po proslavi smo si ob zakuski ogledali še razstavo ročnih del
naše skupine ZVONČNIC. Ob slovesu smo si bili edini, da je
bil dogodek čudovit in ga bomo še ponovili.
V dopoldanskem času smo imeli dan odprtih vrat z razstavo,
ki si jo je ogledalo lepo število članov in gostov.

Stanko Mikola

OB DNEVU INVALIDOV

Medobčinsko društvo delovnih invalidov je ob 3. decembru,
DNEVU INVALIDOV pripravilo proslavo in razstavo ročnih
del v Narodnem domu Celje.

Predsednica je zbrane nagovorila:
Več poti, en cilj. To je misel, ki marsikoga od nas kot popotnica
pospremi skozi življenje. Najpogostejša sprememba je dvom
ob vprašanju MI BO USPELO? Kaj se skriva za vrati življenja?
Na simbolni ravni si iščemo zvezdo sreče in vsebinsko stopamo
korak naprej, da se razbremenimo nekaterih vsebin, ki niso v
življenjskem vzorcu naših potreb. Svobodna izbira življenjske
poti je sicer lepa beseda, spodbudno pa je slišati, da se je za
dosego cilja potrebno potruditi, mi pa se moramo še posebej

MDDI Celje, Dragica Mirnik

MIKLAVŽEVANJE V VOJNIKU

V sredo, 5. 12. 2007, je Karitas župnije sv. Jerneja v Vojniku
skupaj s starši pripravila miklavževanje. Najprej je Miklavž
s svojim spremstvom obiskal stanovalce Špesovega doma
starejših krajanov. Veliko veselja ob srečanju in izredne
hvaležnosti tistih, ki jih je življenje priklenilo na posteljo ali
tistih, ki so še sposobni skrbeti zase, je ganilo celo Miklavža
in parkeljna. Sodelavke
Karitas
so
pomagale
podariti bonbone, parkeljne
in mandarine, kar je bila
bolj pozornost in ohranjanje
običaja deljenja dobrote.
Miklavž je pot nadaljeval v
cerkev, kjer ga je pričakala
polna cerkev otrok in
njihovih staršev. Miklavž
jih je prijazno nagovoril,
ob enem pa pokazal, da je
treba ubogati, saj se mu je
parkelj moral podrediti in
ga ubogati. Otroci so bili
obiska Miklavža in njegovih
spremljevalcev zelo veseli.

17. december 2007

Milena Jurgec
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ZAHVALA
V težkih trenutkih spoznaš prijatelja. In letošnji 18.
september je bil za našo občino katastrofalen. Ne le, da smo
ostali odrezani od sveta, nekateri so ostali brez vsega. Tistim
je bilo in je še vedno potrebno pomagati, saj bo težko spraviti
vse v stare tirnice. Vendar prijatelji so prišli od blizu in daleč,
vsakega posebej smo veseli in vsak je pomagal sestaviti delček
mozaika nazaj v celoto.
Prav je, da se vsem ne le osebno, ampak tudi javno
zahvalimo.
Pomoč – materialno, denarno ali fizično – so prispevali:
• ADRIATIC SLOVENICA KOPER – pol delavci in pol
družba, skupaj 9000 EUR
• ALBA, D. O. O.
• BKS BANK AG
• CELJSKE LEKARNE – Podružnica Vojnik (sredstva za
razkužitev)
• CEMENTARNA LAFARGE – za 25.000 EUR cementa
• CIVILNA ZAŠČITA
• DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
• DOLEJSI MODNI GUMBI D. O. O.
• EVENTUS d.o.o. Novo Mesto (denarna pomoč družini)
• IZLETNIŠKA KMETIJA »PRI MARKU« JANJA KLINC
• JAVNE NAPRAVE CELJE – odvozi kontejnerjev
• ZVONKO JUTERŠEK – montaža GORILCEV
• KARITAS ŠMARTNO
• ŽUPNIJSKI KARITASI OBČINE VOJNIK IN
SLOVENSKI KARITAS – skupaj v višini 87200 EUR
(2000 EUR Vojnik, 9000 EUR Frankolovo, 7000 EUR
Nova Cerkev in 69200 EUR Slovenski Karitas)
• KARMEN, D. O. O., LUKOVICA
• KIDRIČ JANKO S. P., PREVOZ BLAGA
• KUD VOJNIK – Harmonikarski orkester (dobrodelni
koncert) in Stanko Mikola
• LDS – Občinski odbor Vojnik in SLAVKO GABER
• LIONS DISTRICT – HRVAŠKA (materiali)
• LIPNIK SREČKO S. P. KLJUČAVNIČAR
• MIROTEKS – MIRAN GRACER (perilo)
• MARKO MLINARIČ, ZDRAVNIK
• NLB KOROŠKA BANKA D. D. – podružnica Slov.
Gradec – (delavci na pobudo Občine Slov. Gradec)
• NLB LEASING d.o.o. Ljubljana
• OBČINA ČRNOMELJ (sejnine svetnikov)
• OBČINA HAJDINA
• OBČINA KRŠKO (občina na pobudo župana)
• OBČINA ROGAŠKA SLATINA, PEGAZOVE MUZE,
SLOVENSKI OKTET – dobrodelni koncert (sodeloval
IN SPIRITU iz Vojnika)
• OBČINA SEMIČ (sejnine svetnikov – na pobudo župana)
• OBČINA SEVNICA
• MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC (sejnine
svetnikov – na pobudo župana)
• OBČINSKA UPRAVA OBČINE VOJNIK (prostovoljno
čiščenje stanovanj)
• OBČINSKI ODBOR SLS IN NOVA GENERACIJA
VOJNIK
• OSNOVNA ŠOLA VOJNIK – hrana poplavljencem
• PLAST KUNTARIC, D. O. O.
• RAVNAK IVAN S. P. – OSTRI-SERVIS
• RDEČI KRIŽ SLOVENIJE (denarna nakazila)
• RED BULL
• REVIJA EKOLIST – Tomaž Oberžan (dobrodelni
koncert – Narodni dom Celje)
• REVISTO D. O. O.
• ROMAN GRACER (perilo)
• ROTARY IN WAISHAUPT – 5 gorilcev
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SDS Občinski odbor VOJNIK (hrana)
SLOVENSKA VOJSKA (2 dni, 32 udeležencev)
SLS – centrala Ljubljana
SVETNIKI OBČINE VOJNIK (sejnine)
ŠABANI NERMI - Vojnik
MIRA ŠEŠKO – montaža kovinskih delov
TERRAGIS D. O. O.
TRGOAVTO KOPER – SEDEJ MARJAN – 5 visoko
tlačnih čistilcev
• UNIOR ZREČE (ustekleničena voda)
• ZUPANC IZTOK S. P.
• ZVEZA LIONS KLUBOV DISTRIKT 129 (denar in hrana)
• ZVEZA LIONS KLUBOV SLOVENIJE (denar in hrana)
• ZVEZA TABORNIKOV SLOVENSKE KONJICE (5
udeležencev)
• ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
(organizator Dare Sevšek - čiščenje površin; 42
udeležencev)
• PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA OBČINE
VOJNIK – vsega skupaj so opravili 3806 ur dela na
terenu (PGD Vojnik – 1291 ur, PGD Nova Cerkev – 866
ur, PGD Socka – 524 ur, PGD Lemberg – 629 in PGD
Frankolovo 496 ur)
Skupaj se je zbralo do vključno 7. 12. 2007 kar 40.171 EUR.
Nekateri darovalci so darovali namensko za komunalno
infrastrukturo, drugi za posamezne družine. Komisija za
razdelitev sredstev po poplavi je razdelila 22.450,00 EUR
med poplavljence ter 12.500,00 EUR prostovoljnim gasilskim
društvom za povrnitev sredstev, porabljenih za pomoč ob in
po poplavi.
Poplava je bila za občino Vojnik velika preizkušnja, vendar
smo čimprej poskušali vzpostaviti normalno življenje. Z
VAŠO POMOČJO, DRAGI DAROVALCI, DONATORJI IN
DRUGI, NAM JE TO ZELO HITRO USPELO.
Mnogi ste darovali zelo veliko, spet drugi po svojih močeh.
Za vsako pomoč smo neizmerno hvaležni. Vsaka pomoč je že
prišla v prave roke.
Še posebej se zahvaljujem ZAVAROVALNI DRUŽBI
ADRIATIC SLOVENICI za veliko in odmevno akcijo, ki
je vzpodbudila tudi druge, hvala Slovenski ljudski stranki
Ljubljana za velik dar in priporočilo družbi Lafarge –
cementarna Trbovlje, ki je darovala visok znesek v obliki
cementa.
SPOŠTOVANI KOLEGI ŽUPANI! Mnogo Vas je bilo takih,
ki ste se spomnili občine tudi zaradi naših dobrih povezav
in medsebojnega sodelovanja. ISKRENA HVALA ZA VAŠA
PRIPOROČILA VAŠIM OBČINSKIM SVETOM IN VSEM
KI SO DAROVALI Z VAŠIM PRIPOROČILOM!
Iskrena zahvala tudi vsem drugim, ki ste darovali in vsem
občanom, ki ste nesebično priskočili na pomoč; morda
svojim sosedom, znancem ali prijateljem.
MOJA POSEBNA ZAHVALA PA JE NAMENJENA
KARITASU SLOVENIJE OZ. MARIBORSKE ŠKOFIJE,
TER SEVEDA KARITASU ŽUPNIJE VOJNIK, KI JE
DAROVAL NAJVEČ SREDSTEV MED DAROVALCI. IN
TO JE OPRAVIL ZELO HITRO.
Hvaležni smo tudi drugim humanitarnim organizacijam, RK
Slovenije in LIONS KLUBOM SLOVENIJE IN HRVAŠKE!
Hvala tudi medijem, saj je ob njihovem hitrem in korektnem
poročanju tudi pomoč poplavljencem prihajala hitreje.
Veliko vas je in v primeru, da smo koga izpustili, se že v
naprej opravičujemo.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

POPLAVA, 18. 9. 2007
- Občanom moramo še natančneje predstavljati vlogo
prostovoljnega gasilstva, saj so velikokrat izražali pretirane
zahteve (nesmiselno je črpanje vode povsod, kjer je nivo
poplavne vode višji od nivoja vode, ki se črpa; opravljanje
drugih gasilskih storitev, ki ne sodijo v domeno pomoči
gasilcev, ipd.).
- Na nivoju vodenja lokalnega sistema ZiR bomo morali še bolj
poenotiti vodenje in organizirati lokalni krizni informacijski
center za sprejem klicev in posredovanje informacij občanom,
medijem, državnim organom.
- Vodotoki so preslabo urejeni – brežine in struge niso
očiščene, kar povečuje poplavljenost; za vode mora skrbeti
država, vendar je zaradi preslabega vzdrževanja to breme
prevzela Občina Vojnik zaradi njene velike poplavne
ogroženosti.
- Občina že ima izdelan prostorski akt, kjer so opredeljene
tudi vse študije v zvezi z vodami; natančno lahko opredelimo
poplavna območja.
- V pripravi ali v izvedbi so izgradnja manjkajočih nasipov in
škarp na posameznih odsekih.
- Mediji so zelo korektno poročali o razmerah ob poplavi.
- Odziv države je tokrat bil izjemno hiter in učinkovit in smo
lahko zelo zadovoljni.
Poplava, 18. 9. 2007

DELOVANJE
SISTEMA
ZAŠČITE
IN
REŠEVANJA OBČINE VOJNIK OB POPLAVI
(ugotovitve z analize)

Občina Vojnik je po poplavi, dne 18. 9. 2007 organizirala
analizo delovanja lokalnega sistema zaščite in reševanja
(ZiR), na kateri so sodelovali župan (Benedikt Podergajs),
predstavnik občine – zadolžen za urejanje področja zaščite
in reševanja (Praprotnik), predstavnik Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna (Ivan Jezernik), predstavnik gasilskega društva
Vojnik (Adolf Janc), poveljnik Civilne zaščite občine Vojnik
(Arnold Ledl) in njegov namestnik (Janez Korošec).
Na analizi so bila izpostavljena vprašanja in problematika,
s katero so se srečevali operativni reševalci in vodstvo
lokalnega sistema ZiR ob poplavi, ki jih lahko strnemo v
naslednje:
Ugotovitve:
- Imeli smo težave pri označevanju poplavljenih odsekov
cest in urejanju cestnega prometa, saj pristojne službe tega
niso izvajale, zapore, ki so jih postavili gasilci, pa so nekateri
občani jemali premalo resno.
- Za primere tako obilnih poplav imamo v gasilstvu premalo
namenske opreme: muljnih črpalk, tabel in drugih označb za
zapore cest, nekatere osebne namenske opreme za reševanje
ob poplavah; to opremo bomo sistematično nabavili.
- Odziv občanov za vključevanje v lokalne enote Civilne
zaščite je bil slab; poiskati moramo način za izboljšanje
odziva ter osveščanje občanov o izvajanju osebne zaščite.
- Odziv občanov za protipoplavne vreče s peskom je bil zelo
velik; razdeljeno je bilo 500 vreč za protipoplavno zaščito v
prihodnje.

Zahvale:
- Predstavnik gasilske zveze: zahvala županu za vso podporo
gasilcem – izkazana je bila njegova velika humanost; zahvala
za vsa prejeta finančna sredstva za sanacijo škode na opremi
gasilcev.
- Poveljnik Civilne zaščite: zahvala vsem sodelujočim
pripadnikom lokalnega sistema zaščite in reševanja, ki so se
nesebično vključili v pomoč in reševanje, županu in osebju
občine; zahvala podjetju Javne naprave Celje za vzorno
in vzorčno (brezplačno) pomoč pri hitrem organiziranju
odvozov smeti (odpeljano 80 kontejnerjev); zahvala Karitas
in OO Rdečega križa Celje za hitro nudeno pomoč; zahvala
Celjskim lekarnam za pridobljena razkuževalna sredstva.
- Nam. poveljnika CZ: velika zahvala gasilcem in občinski
upravi.
- Župan: zahvala vsem donatorjem (izpostavljeni: podjetje
Javne naprave Celje, Veterani vojne za Slovenijo, nekateri
župani prijateljskih občin) in Slovenski vojski, ki so prispevali
pomoč po poplavi, ter Karitas in Rdečemu križu za dobro
usklajeno delo pri nudenju pomoči občanom.

17. december 2007

P. D.
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ZAHVALE

HVALA VAM, DOBRI LJUDJE

S temi besedami se želiva v imenu naše družine zahvaliti za
izkazano vsestransko pomoč ob letošnji poplavi, ki je bila 18.
septembra.
Zahvala najprej Občini Vojnik: gospodu županu Benu
Podergajsu, predsedniku KS Vojnik Mirku Krašovcu, gospodu
župniku Tončeku Pergerju, Slovenski vojski – vojakinjam
in vojakom, sosedom za pomoč pri čiščenju, pranju perila,
pospravljanju lesa, s hrano in pijačo, KARITAS: Vojnik,
Šmartno v Rožni dolini in Nova Cerkev ter Škofijska Karitas
Celje za finančno pomoč in našim sorodnikom.
Iskrena hvala tudi Osnovni šoli Vojnik za izkazano pomoč.
Zahvala darovalkam in darovalcem KARITAS, da so nam
lahko izročili vaše darove.
Prav tako zahvala Cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru
za darovano denarno pomoč.
Vsem, ki ste nam kakor koli pomagali: darovali čevlje, obleko,
hrano in nam v stiski pomagali – iskrena zahvala.
Bog povrni vsem in vsakemu posebej.
Hvaležna družina.

je ta dotik mehak in samoumeven, kakor nasmeh majhnega
otroka, in kot njegov sen mehak, tih in nenasilen glas je srca,
ki skozenj človeku neposredno govori stvarnik.
- Kadar nekaj delaš, se potrudi in naredi najbolje, kolikor je
v tvoji moči, kajti življenje te prosi, da živi in sprejemaj vsa
stanja, v katerih se znajdeš. Kadar imaš možnost živeti bolje,
živi. Vendar tudi v tem primeru sprejemaj vsa svoja stanja.
Zahvali se Gospodu, da si gospod in tega ne izkoriščaj. Ostani
človek in bodi sočuten. Ne dviguj se nad druge, ampak bodi
vsem drugi, kajti drugi med sabo so prijatelji, prvi med sabo
pa so tekmeci.
- Skrivnost večnega življenja je skrivnost večno novih rojevanj
in spoznanj. Ta skrivnost ne pozna zavednega, temveč poteka
po načelu nezavednega.
INF. O DELU KNJIGE DUH RESNICE:
G. MATEJ KARNIČNIK, 041-636-709, matej.karničnik@s5.
net
SREČNO V IMENU DRUŽINE LAH
Olga Lah

ZAHVALA

Rezika in Rudi Čebulc

Ob poplavi, ki je Vojnik prizadela 18. 9. 2007, smo bili zelo
prizadeti tudi krajani Ceste ob Hudinji in Brezovnikove
ulice. V tej nesreči nam je priskočilo na pomoč veliko dobrih
ljudi, ki so nam nudili moralno, denarno in materialno
pomoč pri odpravljanju posledic. Vsem in vsakemu posebej
smo neizmerno hvaležni. Z vašo pomočjo je bilo lažje
zaživeti nov dan v razvalinah naših domov. Zahvaljujemo
se tudi KARITAS Vojnik za takojšnjo pomoč. Kdor hitro da,
dvakrat da. Pomagali ste nam, ko so bili trenutki najtežji.
Zahvaljujemo se tudi članom PGD Vojnik. Še enkrat iskrena
hvala vsem in vsakemu posebej. Verjemite, ko si v stiski, več
štejejo dejanja, kot pa sestankovanje v našem imenu.
Hvaležni krajani.
A. P.

POMOČ V POPLAVI

Življenje se počasi vrača na stare utrjene tire. V poplavi dne
18. 9. 2007 smo veliko izgubili in tudi marsikaj spoznali. V
težkih trenutkih nismo ostali sami.

Cesta Vojnik – Šmartno

ZAHVALA

Za svet medsebojnega spoštovanja, kulture in ljubezni, za
takšen svet se zavzemajo tudi ljudje, zaposleni v občinski
upravi Vojnik.
Za izreden, ljubezniv, sočuten, spoštljiv človeški odnos, bi se
zahvalila še posebno G. BENU PODERGAJSU – županu naše
občine ter G. BLAZINŠKU za sprejem v težkih trenutkih, ko
je našo družino prizadela poplava.
Na poti življenja srečamo mnogo ljudi. Vsak človek človeku
prinese delček novega življenjskega spoznanja.
Delček spoznanja sem našla tudi v knjigi ČLOVEK ter v
knjigi DUH RESNICE (avtor knjig Andrej Grabar).
Po živih besedah gospoda Andreja Grabarja, izrečenih iz
globin srca, ki so se resnično in globoko dotaknile ljudi, ki so
te besede zapisovali z željo, da se ne bi izgubile, ampak da bi
služile ter jih kasneje izdali v najlepši obliki. Lahko bi dejala,
je knjiga življenja, ki se ne odpira samo po človekovi volji,
ampak z njegovo prostostjo in prepuščenostjo. Listi te knjige
se obračajo nepredvidljivo, kakor v vetru.
Za konec nekaj misli iz knjig ČLOVEK in DUH RESNICE:
- Človekovega intimnega sveta ni smiselno popisovati na
splošno, ker je pri vsakem močno drugačen; pa tudi potrebno
ni, saj je vsaka samobitna notranjost resnična in ustrezna
sama sebi. V prirodnem vzgibu je vsa vrednost in ta nikogar
ne onečašča. Duša dušo čuti in ni treba imeti skrbi, kako bi
jo bilo treba predstaviti. Kadar se človeka dotakne življenje,
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Zelo prav so prišla sredstva, ki so prihajala v dneh po poplavi,
zato se iskreno zahvaljujemo Župniji Vojnik (Karitas),
Slovenski ljudski stranki Vojnik, Novi generaciji Vojnik, g.
Janezu Podborniku, ga. Hermini Čretnik, ga. Lidiji Klanjšek,
ga. Sonji Kožuh, Rdečemu križu Celje, Gorenju d. d., g.
županu in Občini Vojnik za izkazano finančno pomoč.
Iskreno pa se zahvaljujemo tudi vsem ostalim, ki so kakor
koli pomagali pri reševanju imetja in odpravljanju posledic.
Družina Bratovčak

ZAHVALA
Družina Štante – Vidmar iz Arclina se najlepše zahvaljuje
ŽUPNIJSKI KARITAS VOJNIK za prejeto pomoč ob letošnji
poplavi in želi še naprej uspešno delo, predvsem še veliko
dobrih del. Hvala.

OBVESTILO

Karitas Vojnik obvešča, da imajo še nekaj obleke in hišnih
pripomočkov, ki jih lahko dvignete pri Jožici Korošec,
Murnova 1, 3212 Vojnik, telefonska številka: 5773-767.

PROMETNI KOTIČEK
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU OBČINE VOJNIK
Zaključek leta je največkrat obdobje, prežeto s prazničnim
vzdušjem, ki ga zaokrožajo veselje, radost, obdarovanja in
prijetna voščila svojim bližnjim, prijateljem ali poslovnim
partnerjem. Je tudi čas, ko se ozremo nazaj in pogledamo,
kaj smo uspeli postoriti v preteklem in kaj je tisto, kar nas
čaka v prihodnjem letu.
Leto 2007 bo na področju varnosti cestnega prometa žal
zapisano kot leto, ki je zapustilo v življenju in statistikah
več žalosti, bolečin in hudih posledic. Število mrtvih se je
v občini v zadnjem letu glede na predhodna leta zvišalo.
Podrobne analize, kaj se je dogajalo v prometu na področju
občine, žal še niso na voljo, saj bodo te znane šele okoli
marca leta 2008.
Kot vsako leto, od kar obstoja Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v Občini Vojnik, je posebnega
pomena osebni odnos vseh prometnih udeležencev do
prometne varnosti vseh udeležencev, posebno tistih, ki
imamo zadolžitve, da s svojim delom in odgovornostjo ter
s preudarnimi odločitvami vplivamo učinkovito, hitro in
kakovostno na prometno varnost, da se zastavljeni ukrepi
programa našega sveta dosledno uresničujejo.

S prvim dnem novega koledarskega leta se pričnejo v naši
državi izvajati določila novega Zakona o varnosti cestnega
prometa, zato velja opozorilo, vozimo pametno, preudarno,
previdno ter z vso strpnostjo. V Svetu za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu naše občine si želimo vašega razumevanja
in podpore zastavljenim aktivnostim za povečano varnost v
cestnem prometu, da bi ostali tudi v prihodnjem letu naši
aktivni spremljevalci pod geslom:
»Za varno pot – ob srečni vrnitvi.« Želimo, da ne bi prihajalo
po nepotrebnem do zvite pločevine in telesnih poškodb ter
da bi vse prometne udeležence spremljala sreča, saj postaja
prometnovarstvena kultura na naših cestah iz dneva v dan
vse bolj zaskrbljujoča.
Vam in vašim najbližjim želimo v novem letu 2008 obilo
zdravja, sreče, medsebojnega razumevanja, strpnosti in
varnosti na naših cestah.

S R E Č N O P O T in V A R N O V O Ž N J O
VAM ŽELI
SPVCP:
Jože KOCMAN
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STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT
POMEN OBLIKOVANJA STRATEŠKEGA
RAZVOJNEGA NAČRTA OBČINE VOJNIK
“Če ne veš, kam greš, je vsaka pot prava.”
(izposojena misel)
Povzetek članka, ki je zaradi izredne dolžine objavljen v eOgledalu, ki je dostopen na spletnih straneh Občine Vojnik
www.vojnik.si
Na osnovi pobud predsednikov političnih strank in svetnikov
Občine Vojnik je uprava Občine Vojnik 22. marca 2007
organizirala predstavitev občinskih razvojnih programov. V
razpravo, ki se je razvila po predstavitvi razvojnih programov
v Kulturnem domu v Vojniku, se je s konstruktivnimi
mislimi vključilo kar nekaj občanov. Po njihovih ocenah bi
bilo potrebno večjo pozornost v občini nameniti ekologiji,
ohranjati javno šolstvo in zdravstvo, ljudi podrobneje
obveščati o predvidenih investicijah in drugih zadevah, ki se
nanašajo na občane, ter več pristojnosti prenesti na krajevne
skupnosti. Kronsko misel pa je podal gospod Žarko Samec s
predlogom o postavitvi občinske vizije.
O pomenu oblikovanja strateškega razvojnega načrta smo
razpravljali na zadnji seji Občinskega sveta. Prisotni so
soglašali s pobudo in podprli idejo. Kot pobudnik ideje
v Občinskem svetu menim, da je prav, da podrobneje
predstavim namen, pomen in način priprave takšnega
strateškega dokumenta.
Sam sem idejo o nujnosti priprave dokumenta, v katerem bi
zajeli strateško razvojno vizijo občine, premleval že nekaj
časa. Verjamem, da so o njej premišljevali tudi drugi občinski
svetniki. Še posebej me je razveselilo, da je pobuda, ki je
izražala podobne poglede, prišla tudi s strani zainteresirane
javnosti. Ob dejstvu, da se bliža obdobje priprave in sprejema
novega občinskega proračuna, se je potreba po dokumentu,
v katerem bi bila zapisana razvojna vizija Občine Vojnik za
daljše obdobje, začela kristalizirati. Dokument, o katerem
govorimo in pišemo, bi lahko poimenovali kar Strateški
razvojni načrt občine Vojnik.
Osnovni cilj definiranja tovrstne strategije je povečanje
blaginje prebivalcev občine Vojnik. Le-to vsak posameznik
zelo različno pojmuje, seveda pa je povečanje blaginje (ki
jo po znanstvenem pristopu ločujemo na materialno in
nematerialno) moč izraziti s tradicionalnimi smernicami
razvoja (BDP, stopnja brezposelnosti, ...) pa tudi s sodobnimi
(povečanje varnosti, indeks človekovega razvoja, možnosti
socialnega udejstvovanja ...). Prav z namenom zagotovitve
načrtnega in trajnega povečevanja blaginje moramo definirati
dolgoročne cilje razvoja občine, določiti vrstni red prioritet
in poznati poti ter načine, s katerimi jih bomo uresničili.
Priprava strateškega razvojnega dokumenta za projekt
razvoja občine Vojnik bi morala biti postopna in večplastna.
Temeljiti bi morala na ugotovitvah o sedanjem stanju občine,
njenem položaju v slovenskem pa tudi v evropskem prostoru
in na predvidevanjih o prihodnjem razvoju regije, Slovenije
ter razvoju celotne Evropske skupnosti.
V osnovi naj bi priprava temeljila na izvedbi naslednjih
ključnih aktivnosti:
- analizi stanja,
- določitvi ciljev in usmeritev,
- opredelitvi mehanizmov, ukrepov in načinov za doseganje
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opredeljenih ciljev,
- preverjanju doseženih ciljev in nadzoru.
Snovalci se morajo vselej zavedati, da pri oblikovanju
razvojnega načrta občine Vojnik potrebno zagotoviti popolno
odsotnost politčne logike. Razvojni načrt mora v celoti
temeljiti na osnovi strokovnih kriterijev in danih možnosti.
Predstavljen pogled na pomen in način priprave dokumenta je
plod individualnih razmišljanj. Verjamem, da obstajajo tudi
drugačni pogledi, zato vabim vse, da se s konstruktivnimi
mislimi in delovanjem pridružijo pripravi Strateškega
razvojnega načrta občine Vojnik.
Samo Kunej,
občinski svetnik

OBVESTILO
Eko sklad, j. s. je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih
brezobrestnih posojil občanom, katerih stanovanjski
objekti so bili prizadeti v neurju in poplavah 18. septembra
letos.
Eko sklad, j. s. je namenil 2 milijona EUR sredstev za
brezobrestna posojila z odplačilno dobo do 10 let, in sicer
za namestitev kotlov na lesno biomaso, sončnih kolektorjev,
vgradnjo energijsko učinkovitih oken in vhodnih vrat,
toplotno izolacijo poškodovanih stanovanjskih objektov,
nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali
višje, namestitev naprav za čiščenje pitne vode ter za oskrbo
s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena.
Do ugodnega brezobrestnega posojila, brez dodatnih stroškov
zavarovanja, odobritve ali vodenja posojila, so upravičeni
občani, ki imajo stalno prebivališče v objektih, ki so bili
poškodovani, in bodo pri obnovi objektov izvedli enega ali
več zgoraj navedenih ukrepov varstva okolja. Posojila bodo
dodeljena za tiste stanovanjske objekte oziroma zaključene
dele objektov, za katere je izvedba naložbe utemeljena
zaradi nastanka škode na ustreznih delih oziroma napravah
objekta, pri čemer posojilo ne more presegati zneska
trikratnika ocenjene škode na teh delih oziroma napravah.
Najvišji znesek posamičnega posojila je 20.000 EUR, najnižji
pa 2.000 EUR.
Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je objavljena na
spletnih straneh sklada www.ekosklad.si, občani pa jo lahko
naročijo tudi na telefonski številki 01 241-48-20 ali 01 241-4822 ali na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si, kjer lahko dobijo
tudi vse druge informacije o tem razpisu. Z razdeljevanjem
razpisne dokumentacije bomo pričeli v ponedeljek, 22. 10.
2007, prav tako bo s tem datumom na voljo tudi na spletni
strani sklada, pod rubriko Razpisi.
Sredstva so na voljo od objave razpisa do 31. 3. 2008 oziroma
do porabe razpisanih sredstev. Občani lahko pošljejo vloge
na sklad takoj po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
dodeljevanje posojil pa se bo začelo po sprejemu Poročila
o oceni škode, ki ga bo Vlada Republike Slovenije sprejela
predvidoma v prvi polovici novembra.
Povzeto s strani Eko sklada, 12. 11. 2007.
Petra Pehar Žgajner

SPLET V GRADIŠČE PRI VOJNIKU
Občina Vojnik je bila uspešna pri kandidaturi na Javni
razpis postavitve ali nadgradnje javnih e-točk z brezžičnim

dostopom. Pridobili smo nepovratna sredstva v višini
100 % financiranja postavitve e-točke (DDV je plačala
Občina Vojnik) in omogočili brezplačen dostop do interneta
tako naključnemu obiskovalcu, kot tudi vam, dragi vaščani
in sosedje.
Do projekta je prišlo na podlagi pobude s strani Občine Vojnik
in naselja Gradišče pri Vojniku, ki je mejni zaselek v Občini
Vojnik. Projekt prinaša veliko možnosti, od informacij,
izobraževalne možnosti, iskanja informacij, potrebnih pri
razvoju turizma in nenazadnje samega kraja, možnosti
dostopa do spleta naključnemu obiskovalcu ali turistu,
promocije delovanja in aktivnosti, vključenosti k aktivnemu
poseganju v okolje v povezavi z drugimi organizacijami in
društvi, do medsebojnega dopolnjevanja, v končni fazi pa
bo projekt prispeval k celotnemu razvoju ruralnega področja
ter k izboljšanju in dvigu kvalitete življenja v tem zaselku in
okoliških krajih.
E-točka je nameščena v sobi, ki je del stanovanjskega objekta
družine Martina in Jožice Golež, Gradišče pri Vojniku 7, 3212
Vojnik in jo drugače uporabljajo za sestanke društva ter razna
druga srečanja. Prostor je ločen od stanovanjskega dela in ima
ločen vhod. Uporabniško mesto ima na voljo računalnik z
vso potrebno opremo in brezplačnim internetnim dostopom.
E-točka je predvidoma dostopna v času:
TOREK: OD 16.00 DO 19.00
ČETRTEK: OD 16.00 DO 19.00
PETEK: OD 16.00 DO 20.00
SOBOTA: OD 10.00 DO 20.00
NEDELJA: OD 10.00 DO 20.00
Glede na to, da je e-točka v hiši Jožice in Martina Goleža, vas
vljudno prosimo, da ju pred obiskom pokličete na tel.: 041
939-515 ali 03 564-1803.
Vsi, ki bi se želeli priklopiti na signal, se lahko za podrobnejše
informacije obrnete na podjetje Metaling d. o. o., PE Celje, in
sicer na Suzano Rajkovič (tel.: 03/426-85-00). Več informacij
lahko dobite tudi na telefonski št. 7800-647 (Petra Pehar
Žgajner).
Petra Pehar Žgajner,
ref. za podjetništvo, turizem in kmetijstvo

OBVESTILO
Vlada je na redni seji sprejela uredbo o ukrepih 1., 2. in
tretje osi Program razvoja podeželja RS za obdobje 20072013. Uredba predstavlja pravno podlago za objavo razpisov.
Trenutno sta odprta dva javna razpisa: diverzifikacija v
nekmetijski dejavnosti in dodajanje vrednosti kmetijskih in
gozdarskih proizvodov. Ostali bodo predvidoma:
21. december 2007 – usposabljanje za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu, zgodnje upokojevanje kmetov, izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in s prilagoditvijo
kmetijstva, sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah
kakovosti hrane, podpora skupinam proizvajalcem pri
dejavnostih informiranja in pospeševanje prodaje za
proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane, podpore
za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
9. november 2007 – podpora ustanavljanju in razvoju
mikropodjetij in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
21. december 2007 – obnova in razvoj vasi
januar 2008 – ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja

OBVESTILA

V zvezi z zgoraj navedenimi javnimi razpisi dobite
podrobnejše informacije pri svetovalcih Kmetijsko
gozdarskega zavoda Celje:
Svetovalna služba Celje, Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
03 490-75-80/81/82

Povzela: Petra Pehar Žgajner

USTANOVILI SMO
ŠPORTNO-KOLESARSKO DRUŠTVO NOVA
CERKEV
Ideja se je porodila že v poletnih mesecih letošnjega leta. S
prijatelji smo se večkrat dobili in s kolesom podali na krajšo
ali malo daljšo pot. Ob ugotovitvi, da prehajamo v tista
leta, ko je potrebno še malo več postoriti za svoje zdravje
in dobro počutje, smo sklenili, da se bomo zadeve lotili bolj
organizirano. Vsi zagreti kolesarji smo najprej pomislili na
ustanovitev kolesarskega društva. Po krajši razpravi smo
ugotovili, da je kondicijo potrebno ohranjati tudi čez zimo,
zato se bomo v zimskem času bolj posvetili dvoranskemu
športu. Ko smo združili šport in kolesarstvo, pa smo dobili
Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev (ŠKD), ki smo ga
pod tem imenom tudi registrirali na upravni enoti. V ŠKD ste
vabljeni vsi, ki ste podobnih misli kot mi, smisel kolesarjenja
in aktivnega načina življenja pa želimo prenašati tudi na
mlajše. Veseli bomo vsakega, ki se nam bo pridružil.
Naša kontaktna številka je 031/611-923, lahko pa nam tudi
pišete na e-mail: skdnovacerkev@gmail.com .
Športni pozdrav
Boštjan ŠTANTE,
predsednik ŠKD Nova Cerkev

ROJEVA SE NOVA PREDSTAVA
Dramska skupina KUD Franceta Prešerna Vojnik je v
pomlajeni sestavi novembra 2007 začela z vajami za novo
predstavo – komedijo z naslovom Življenje podeželjskih
plejbojev po drugi svetovni vojni ali tujega hočemo, svojega
ne damo. Predstavo režira, kot že večino dosedanjih,
gledališki igralec SLG Celje Igor Žužek. Komedijo bomo na
oder postavili predvidoma v aprilu 2008.
Za izvedbo in organizacijo predstave potrebujemo še nekaj
sodelavcev, zato vabimo medse vse, ki jih veselijo odrske
deske, da se nam pridružite. Za vse informacije smo na voljo
na tel. 041 660-576 (Tomo).
Tomo Gorenšek,
predsednik dramske skupine

OTROCI V VOJNIKU BOGATEJŠI ZA
OTROŠKO IGRIŠČE
Ob odprtju svojih poslovnih prostorov v Obrtno-poslovni
coni Arclin v petek, 14. septembra 2007, je podjetje MIK Celje
z dobrodelno akcijo zbiralo prispevke za otroška igrala. Kot
ste že opazili, naši otroci igrala pridno uporabljajo in prav
je tako. Otroška igrala, katerih nakup je znašal 12.000,00
EUR so na voljo vsem otrokom vsak dan od 8.00 do 20.00.
Starše ob tej priložnosti prosimo, da otrok mlajših od 5 let
na igrala ne puščajo same. Otroci, želimo vam prijetno in
varno igro!
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V naravi lepi si prebival,
lepoto nje otrokom si odkrival,
s slovensko zemljo srečen si živel,
z družino svojo v srečo si verjel …
Še cvetje Tvoje v vrtu bo cvetelo,
čeprav ne bo te, v spominu nate bo
živelo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, dedija,
tasta, sodelavca in prijatelja
MILANA ŠIPA
se iskreno zahvaljujemo za vsa ustna in pisna sožalja, za
darovano cvetje, sveče ter moralno pomoč v najtežjih
trenutkih.
Zahvaljujemo se bratoma z družinama ter družinam Kolar,
Močenik, Ramšak, Jakopanec, Grušovnik, Pirtovšek, Vinder,
Kosi, Šip, Žarkovič, Rezec, Debeljak, Leskovar, Huzjak,
Vetrih, Križanec, Klavžar, Kotnik, Areh, Marš, Oset, Jošt ter
vsem njegovim sodelavcem in prijateljem, ki ste nam v tako
velikem številu stali ob strani.
Hvala osebju Splošne bolnišnice Maribor, Splošne bolnišnice
Celje ter Kliničnega centra v Ljubljani. Hvala gospodu
Antonu Pergerju za sveto mašo in poslovilni obred, pevskemu
zboru iz Nove Cerkve za lepe pemi, Mileni Jurgec za ganljiv
poslovilni govor, pogrebni službi Raj in cvetličarni Vodiflor.
Posebna zahvala gospodu Goričanu in njegovi ženi.
Kljub veliki žalosti nas tolaži prepričanje, da naš dragi Milan
počiva v miru v varstvu angelov, kljub temu pa bo vedno z
nami.
Žena Milka, hčere Fanika in Barbara z družinama, hči Polona
s sinom Anžejem in hči Urška z Zoranom ter žalujoči ostali.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice SILVE
KRISTAN se zahvaljujemo pogrebni službi RAJ za kvalitetno
opravljeno pogrebno storitev in organizacijo pogreba.
Hčere Marta, Aleksandra in Stanka z družinami.

Ko pot ti postane strma zelo,
Mati nebeška poda ti roko,
dviguje Te više v sveto nebo,
te angelsko petje spremlja lepo.
Veselje in sreča tam sta doma,
ko stopiš pred Stvarnika tega sveta.

ZAHVALA
Ob odhodu našega dobrega moža,
očeta, tasta, ata in pradedka
JURIJA MARGUČA
(14. 4. 1925-4. 11. 2007)
v večnost, se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste ga v njegovem
življenju imeli radi, ga spoštovali, se z njim veselili in mu
pomagali v težkih trenutkih. Hvala dr. Igorju Prazniku,
dr. Pekarovičevi in sestri Tamari za vztrajno zdravniško
pomoč, patronažni sestri Alenki, osebju Lekarne Vojnik ter
reševalcem, župniku Antonu Pergerju za obisk na domu ob
prvih petkih in sveto mašo, hvala kanclerju Janezu Lesniki
ter Francu Breclu, hvala Tomažu Rezarju za poslovilne
besede. Najlepša hvala Mešanemu cerkvenemu in Moškemu
pevskemu zboru za čudovito petje ter Alešu Kolšku za
orgelsko spremljavo. Hvala za pisno in ustno izražena sožalja,
za podarjene svete maše, cvetje in sveče, hvala za pomoč v
dneh slovesa in poslednje slovo,
žena Kristina, sinova Peter in Jurij ter hči Milena z
družinami

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval,
za dom, družino si skrbel,
za vse besedo lepo si imel,
sledi ostale bodo vsepovsod
dobrote tvoje in dela pridnih rok.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi dragega moža,
očeta, starega ata, brata, strica in
svaka
JOŽETA LIPOVŠKA
iz Malih Dol
(20. 4. 1930 – 5. 12. 2007)
se z žalostjo v srcu iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem, znancem ter vsem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, nam
izrekli sožalje ter darovali cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala dr. Stevanu Đorđeviču, župnikom
Antonu Pergerju, Jožetu Lipovšku ter kanoniku Stanku
Lipovšku za lepo opravljen obred, kolektivu Petrola,
Eurotonu d.o.o. in GMT-AVTOPLUS d.o.o ter sosedi
Slavici za molitev.
ŽALUJOČI: žena Elica, hči Elica, sinovi Slavči, Peter in
Mili z družinami
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RADIO VESELJAK ODSLEJ TUDI V VAŠEM KRAJU

Zadnja dva meseca ste prebivalci Vojnika dobili novega
»soseda«. Ne skrbite, motil vas bo le toliko, kot boste sami
želeli. Vaš novi sosed je namreč radijska postaja, ki 24 ur na
dan predvaja izključno slovensko glasbo. Prav ste prebrali,
ja. Radio Veseljak je ena redkih postaj, ki vrti izključno
domačo glasbo, od tega je tretjina narodnozabavne, ostalo
pa zabavna glasba.
Ekipa Radia Veseljak rada pomaga ljudem. Slovenski
slavček je le ena izmed prireditev, ki jo že nekaj let zapored
organiziramo skupaj z vzgojno-varstvenim zavodom INCE
Mengeš, s katero njihovim gojencem omogočimo letovanje.

prinašali vam bomo novice iz vašega okolja in sveta, tako ste
lahko vedno na tekočem z aktualnim dogajanjem.

Veseli nas, da nas boste odslej lahko poslušali tudi na
Štajerskem, še bolj pa veseli dejstvo, da se nam že oglaša
veliko število poslušalcev iz vašega konca. Verjamemo, da je
tako, ker smo vi in mi veseli in srčni ljudje, ki jim slovenska
tradicija in slovenska glasba sežeta do srca. Oglasite se nam
na naslov program@veseljak.si , veseli bomo vaših predlogov,
mnenj ali vprašanj. Se slišimo. Na 95,5 MHz.
N. Š.

V programu Radia Veseljak so čestitke in pozdravi z
glasbenimi željami stalnica in če želite tudi vi komu voščiti,
nas preprosto pokličite na telefon 01/5880-424, pa bomo
skupaj kakšno rekli.
Ob petkih zvečer je čas za veselico, ki jo imate lahko kar v
domači dnevni sobi, le radio prižgite na 95,5. Slišali boste
lahko tudi svojo poskočno melodijo, če nam le svojo željo
posredujete v naš studio.
Vsak dan sproti se trudimo, da vam olepšamo vsakdanjik,

OGLAS

Pot v Konjsko, prodam ali menjam 4-sobno stanovanje
površine 70 m2, povsem obnovljeno, lastna centralna
kurjava, internet, TV. K stanovanju spadajo še kletni prostori
v velikosti 70 m2 ter neizdelano podstrešje enake velikosti.
Stanovanje bi zamenjal za manjšo kmetijo v širši okolici
Vojnika.
Kupim manjšo kmetijo v širši okolici Vojnika. Informacije na
041 492-777.

Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 31. 1. 2007. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali
nagrado, ki jo podarja L MARK d.o.o., Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Med pravilnimi rešitvami križanke iz 62. številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja Elektro Kovačič, Elektroinštalacije
in storitve, d. o. o., Kašova 2, 3212 Vojnik, ki ga prejme: Vitomira Žnider, Stražica 11, 3211 Frankolovo.
17. december 2007
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ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE VOJNIK
– DOBRNA
Telefon ZP Vojnik: 780-05-00
Telefon ZP Dobrna: 780-05-40
V DOPOLDANSKEM ČASU:
V POPOLDANSKEM ČASU:
OB PETKIH:
OB SOBOTAH: (samo ZP Vojnik)

7.30–14.30
12.30–19.30
7.30–13.30
7.00–12.00

V popoldanskem času ordinirajo zdravniki v ZP Vojnik ob
naslednjih dnevih:
PONEDELJEK:
prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
TOREK:
Stevan Đorđević, dr. med.
ČETRTEK:
Alenka Rak, dr. med.
V ZP Dobrna:
PONEDELJEK: Pantelija Pantoš, dr. med.
Naročanje na obisk pri zdravniku in informacije: 13.00–14.00
Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.,
predstojnica ZP Vojnik – Dobrna
DEŽURNA SLUŽBA V ZD CELJE
Gregorčičeva 5, CELJE
5434-000
5434-211

DEŽURNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA
NUJNA MEDICINSKA POMOČ
REŠEVALNA POSTAJA
OB DELAVNIKIH
OB SOBOTAH
IN OB PRAZNIKIH

112
OD 17. DO 7. URE ZJUTRAJ
OD 12. URE DO PONEDELJKA
24 UR

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE AMBULANTE – IGOR
PRAZNIK, dr. med. specialist medicine, Keršova 2, Vojnik,
telefon: 57-73-504, je naslednji:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–13.00
Sreda: 13.00–18.00
Petek: 7.30–12.30
ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE ZOBNE AMBULANTE
mag. sci. Željko Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/5773-595
Ponedeljek, sreda, petek:
7.00–14.00
Torek, četrtek:
12.00–19.00
Vesna Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/781-26-02
Ponedeljek, sreda:
12.00–19.00
Torek, četrtek, petek:
7.00–14.00
LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, telefon 78-00-080
Delovni čas
Ponedeljek–petek:
Sobota:

8.00–18.00
8.00–12.00

V nočnem času je dežurstvo v Lekarni center Celje, Stanetova
ulica 13.
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GINEKOLOŠKA AMBULANTA NA DOBRNI
V oktobru je v Termah Dobrna pričela z delom ginekološka
ambulanta. Vodi jo ginekologinja dr. Marija Ocvirk.
Ambulanta je opremljena tudi z najsodobnejšim ultrazvočnim
aparatom. Odprta je ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in
petkih od 7.30 do 11.00, ob torkih pa od 15.00 do 18.30.
POGREBNA SLUŽBA RAJ
Arclin 21 a, 3212 Vojnik
Telefon: 78-12-800
Fax: 78-12-801
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: 7.00–14.00
Dežurna služba
031 648-106 /24 ur na dan
KNJIŽNICA VOJNIK,
Prušnikova 5, telefon 426-17-76
Delovni čas
Ponedeljek in petek:
12.00–18.00
Torek in četrtek:
9.00–14.00
E-TOČKA V KNJIŽNICI je odprta tudi ob sredah, od 11. do
19. ure (vhod zadaj).
Podaljševanje izposojenih rokov in rezervacije prek interneta:
http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljševanje izposojenih rokov prek telefonskega odzivnika:
01 563-49-09 in 031 90-90-09
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, Celjska cesta 17,
VOJNIK
Tel.: 5772-616
Uradne ure: vsako sredo in petek, 9.00–12.00
POŠTA VOJNIK,
Celjska cesta 24 b, telefon 780-41-21
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00
POŠTA NOVA CERKEV,
Nova Cerkev 22, telefon 780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00–14.00 (malica 9.30–
10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA FRANKOLOVO,
Frankolovo 8, telefon 780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
(malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA ŠKOFJA VAS,
Telefon: 423-60-10, fax: 423-60-14
Delovni čas
Od ponedeljka do petka: 8.00–17.00
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00

DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV DOM
Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik, telefon: 780-42-00
e-pošta: spesovdom.vojnik@contraco.si
Vse informacije lahko dobite vsak delovni dan v sprejemni
pisarni osebno ali po telefonu.
PGD VOJNIK,
Celjska cesta 21 a, 3212 Vojnik
Tel.: 041 795-502 (predsednik društva Jože Kocman)
Tel.: 041 763-371 (poveljnik društva Adolf Janc)
PGD FRANKOLOVO,
Stražica 2, 3213 Frankolovo
Tel.: 5774-589 in 041 763-411 (predsednik društva Drago
Brecl)
Tel.: 5774-812 in 041 763-412 (poveljnik društva Franc
Rihter)
PGD NOVA CERKEV,
Nova Cerkev 21 d, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 781-21-00
Tel.: 041 763-394 (predsednik društva Slavko Jezernik)
Tel.: 041 763-391 (poveljnik društva Ivan Jezernik)
PGD LEMBERG,
Lemberg 19, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-441 (predsednik društva Franc Medved)
Tel.: 041 763-445 (poveljnik društva Simon Božnik)
PGD SOCKA,
Socka 64, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-430 (predsednik društva Egidij Čretnik)
Tel.: 041 763-435 (poveljnik društva Vili Božnik)
BANKA CELJE ENOTA VOJNIK, Celjska cesta 29
Telefon: 780-45-00
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.30–11.30 in 14.00–17.00
KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Tel.: 781-40-56, fax: 781-40-57
URADNE URE
Torek: 8.00–13.00
Sreda: 13.00–17.00
Četrtek: 13.00–17.00
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Tel.: 781-20-50, fax: 5772-230
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Tel.: 780-06-35, fax: 780-06-37
TURISTIČNE INFORMACIJE:
ZAVOD CELEIA CELJE,
Krekov trg 3, Celje
Telefon: 42-87-930
Ponedeljek–petek: 8.00–16.00
TIC CELJE, Krekov trg 3, Celje
Tel.: 42-87-936
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00
Sobota: 9.00–13.00
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 /Mojca/

OBVESTILA

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA,
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik, tel.: 7800-638, vsak ponedeljek od
8.00 do 10.00
POVERJENIŠTVO DELOVNIH INVALIDOV V VOJNIKU,
Keršova 8, Vojnik
Uradne ure vsako sredo od 9.00 do 10.00 – v prostorih
Občine Vojnik
ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK, Murnova 4, Vojnik
Tel.: 577-23-14
ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV, Nova Cerkev 19, Nova
Cerkev
Tel.: 5772-303
ŽUPNIJSKI URAD
Frankolovo
Tel.: 5774-743

FRANKOLOVO,

Frankolovo

5,

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Po 17.00 na tel. št.: 546-13-92 – Darinka PRELOŽNIK
ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Po 17.00 na tel. št.: 781-41-71 – Štefka OCVIRK
ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Po 17.00 na tel. št.: 577-87-46 – Katica PEŠAK
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Nova lokacija: Kidričeva 3 (stara tehnična šola, nasproti
vojašnice na Mariborski c.),
3000 CELJE; e-pošta: celje.ozrk@rks.si
Telefonske številke: tajništvo 03/42-52-562, 42-52-563, fax:
42-52-561
URADNE URE
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.00–15.00
Sreda: 7.00–17.00
Petek: 7.00–13.00
Vloge za prehrano se urejajo ob sredah od 8.00 do 12.00
POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12,
Tel.: 5772-022
URADNE URE
Torek: 9.00–13.00
Četrtek: 15.00–18.00
V primeru odsotnosti policista pokličite Policijsko postajo
Celje, tel. 5482-110, v nujnih primerih pa 113.
ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA SLUŽBA
Uradne ure vsak delovnik: 7.00–8.00
Tel.: 041-387-028 ali tel./fax: 5772-030
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TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK, Keršova 8, 3212 Vojnik
Tel.: 03 5772-008 (Nataša Kovačič, predsednica)
TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV , Nova Cerkev
22, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 03 5772-488 (Lea Sreš, predsednica)
TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO, Stražica 2/a,
3213 Frankolovo
Tel.: 031 384-399 (Zdenka Vezenšek, predsednica)

ZANIMIVOST

Kot zanimivost pa naj objavimo še gobo velikanko, ki jo je
našel Edi Steble iz Ivence. Težka je bila kar 1,65 kg in po
premeru merila 33 cm.

TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO GLOBOČE
– DEDNI VRH, Globoče 15, 3212 Vojnik,
telefon: 031 798-380 (Jože Žlaus, predsednik)
DRUŠTVO TALON – FRANKOLOVO, Stražica 3, 3213
Frankolovo
Tel.: 031 363-556 (Greta Jošt, predsednica)

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK DO MESECA FEBRUARJA 2008:

Opomnik:Kot že nekaj let zapovrstjo poteka tudi letošnje leto izbor za NAJ VOŠČILNICO 2008, ki jo v organizira NT&RC

Celje pod pokroviteljstvom Občine Vojnik. Ob tej priložnosti bi vas želeli opomniti, da lahko voščilnice pridno izdelujete
in pošiljate do vključno 31. decembra 2007 na naslov: NT&RC Celje – IZBOR ZA NAJ VOŠČILNICO 2008, Prešernova
19, 3000 Celje. Januarja bo komisija pregledala vse prispele voščilnice ter najboljše nagradila. Najboljše voščilnice bomo
razstavili v prostorih knjižnice v Vojniku, komisija pa bo izbirala v galeriji Piros Jožeta Žlausa v Globočah pri Vojniku.
Podelitev priznanj bo na prireditvi na območju občine Vojnik.
ORGANIZATOR

ČAS

PRIREDITEV IN KRAJ

Ansambel Modrijani

21. december 2007
ob 19.00

Promocija nove zgoščenke v večnamenski dvorani Podružnične
osnovne šole v Novi Cerkvi. Vstopnina 8€.

Turistično društvo Frankolovo

22. december 2007
od 9.00 do 12.00
23. december 2007
od 8.30 do 12.00

Razstava jaslic
Frankolovem.

PD Antona Bezenška iz
Frankolovega

22. december 2007
ob 18.30

Božično novoletni koncert z gosti v več namenski dvorani OŠ
Frankolovo.

Turistično društvo Nova Cerkev

26. december 2007
po drugi jutranji maši
(maša se začne ob 10.00)

Blagoslov konj na praznik Sv. Štefana na vasi v Novi Cerkvi.
Prireditev je namenjena blagoslovu konj in ohranjanju
kulturne dediščine. Za okrepčilo bo poskrbljeno.

Planinsko društvo Vojnik

26. december 2007
ob 8.30

Pohod za Štefanovo na Stolpnik. Odhod izpred cerkve v
Črešnjicah.

Župnijski svet Nova Cerkev

26. december 2007
ob 18.00

Božični koncert MPZ Nova Cerkev v cerkvi Sv. Lenarta v Novi
Cerkvi.

Planinsko društvo Vojnik

27. december 2007 ob 17.30

Nočni pohod k Sv. Tomažu. Odhod izpred Zdravstvenega
doma v Vojniku.

Turistično društvo Frankolovo

1. januar 2008
ob 18.00

Tradicionalni pohod Po poteh grajske pravljice na grad Lindek.
Za okrepčilo bo poskrbljeno. S sabo prinesite svetila.

KUD France Prešeren
Vojnik

4. januar 2008
ob 19.30

Koncert MPZ KUD France Prešeren Vojnik v dvorani
Kulturnega doma v Vojniku.

4. januar 2008
ob 17.00
6. januar 2008
po sveti maši
(začetek maše ob 9.00)
20. januar 2008
ob 16.00

Tradicionalni nočni pohod na Kunigundo. Odhod pri mostu
čez Hudinjo v Vojniku.

Planinsko društvo Vojnik

Januar 2007

Pohod na Čreto. Informacije Mirko Blazinšek 041 685 635.

Občina Vojnik

7. februar 2008

Kulturni praznik v dvorani Kulturnega doma v Vojniku.

Planinsko društvo Vojnik

Februar 2008

Valentinov pohod. Informacije Mirko Blazinšek 041 685 635.

Planinsko društvo Vojnik
PD Antona Bezenška iz
Frankolovega
Župnijska Karitas Vojnik
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v

prostorih

turističnega

društva

na

Koncert v cerkvi v Črešnjicah.
Dobrodelni koncert.
Vstopnina 5€.

Odprtje nove večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev

Godba na pihala Nova Cerkev

Voditeljica Klavdija Vinder in Ivo Daneu

Otroci POŠ Nova Cerkev

MPZ Nova Cerkev

Pogled iz galerije

MPZ OŠ Vojnik - Nova Cerkev

Navijačice ŠKL OŠ Vojnik

Otroci iz Nove Cerkve

Občinski praznik - prejemniki občinskih priznanj

Prejemniki srebrnega grba: Lovska družina Vojnik in Godba
na pihala Nova Cerkev

Anton Gregorc - prejemnik zlatega grba

Prejemniki bronastega grba: Franc Medved, Jožica Korošec
in Bogdan Lilija

Prijemniki priznanj župana

Štajerski Rogisti

Godba pihalna Nova Cerkev

