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Spoštovane
bralke in bralci!
Kar presenečen sem bil nad vašim
pozitivnim odzivom ob vsebinsko
spremenjenem glasilu, s katerim ste
potrdili smer, ki si jo je zadala naša
nova uredniška politika, da smo vnesli
več strokovnih in uporabnih informacij.
Seveda je bil to naš cilj in v tej smeri
želimo nadaljevati. Prav gotovo pa tudi
vi sooblikujete podobo glasila s svojimi
prispevki in tudi teh si želimo še več.
Manjkalo pa ni pripomb, da ob
prispevkih nismo objavili več slik, ki ste
nam jih poslali, pa tudi vseh prispevkov
ne. Žal smo s proračunskimi sredstvi in
z odlokom omejeni na največ 56 strani,

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

temu pa sledi selekcija. Potrudili se bomo,
da bomo v največji meri izpolnjevali
vaše želje, pa tudi k literarnemu opoju
se bomo vrnili, saj avtorji in bralci to
pogrešajo.
Tokrat vam ponujamo v branje prispevke
strokovnih služb občinske uprave, kjer
so se potrudili, da so nam pripravili
prepotrebne informacije. Pomembno pa
je tudi sodelovanje društev in organizacij,
saj s kroniko pišemo zgodovino našega
kraja. Tako bi si v prihodnje želeli
več prispevkov krajevnih skupnosti
in gospodarskih dejavnikov, saj samo
reklame in oglasi ne povedo vsega o
življenju in delu v teh okoljih.
Bližajo se poletne počitnice, kar velja
tudi za nas, saj v skladu z načrtovanim
rokovnikom glasila ne bomo izdali
do jesenskih mesecev. Želimo, da ta
počitniški čas izkoristite kar najlepše ter
se nam javite v naslednji številki z opisi
poletnih dogodkov.
Jure Vovk

Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
1. septembra 2008, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki, USBju ali po e-pošti na naslov:
ogledalo@vojnik.si).
Članke, prejete po 1. septembru, bomo objavili
v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Alenka Blazinšek
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Tina Kušar
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Grad Lemberg
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2008
Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Nezadržno prihaja poletje in še prej konec
pouka za šolarje, srednješolce in študente,
občina pa je v velikem investicijskem
zagonu.

V zadnjem Ogledalu št. 65 sem obljubil
nekaj več o komunalnih problemih
oziroma investicijah v komunalno
infrastrukturo:

ASFALTIRANJE CEST

Do tega trenutka ste že obveščeni,
kateri cestni odseki se bodo asfaltirali
po KS-ih v letošnjem letu in teh
odsekov je več kot za 5 km (nekaj
asfaltiranj bo tudi v okviru sanacij po
poplavi), v skupni vrednosti več kot
380.000,00 evrov.

SANACIJE PO POPLAVI

se bodo še nadaljevale, saj je
Ministrstvo za okolje in prostor občini
namenilo še nekaj denarja. Denar bo
namenjen za sanacijo cest in plazov,
mostov: to je tiste infrastrukture, ki je
bila po poplavi najbolj prizadeta. Dela
se bodo nadaljevala v naslednjih treh
letih.

KRIŽIŠČE V ARCLINU, OBRTNA
CONA, JE V IZVAJANJU

Zatika se pri pridobivanju zemljišč,
zato dela trenutno stojijo. Računamo,
da se bomo z lastniki zemljišč čim prej
dogovorili in tako uredili prepotrebno
križišče.

UREDITEV CELOTNE
CESTNE TRASE
REGIONALNE CESTE
ŠKOFJA VAS – VOJNIK!

VODOVOD STRAŽICA

Za omenjeni vodovod je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje,
izbran je že tudi izvajalec po javnem
razpisu in če ne bo pritožb, se bodo
dela kmalu začela izvajati. Za izvedbo
smo namenili sredstva, ki jih po
posebnem členu Zakona o ﬁnanciranju
občin namenja Ministrstvo za lokalno
upravo in regionalni razvoj. Dela, ki
jih bo soﬁnancirala občina, so vredna
več kot 200.000,00 evrov.

VODOVOD MALE DOLE

Osnovni problem gradnje tega
vodovoda je obsežnost področja, na
katerem se gradi. Nekateri se močno
razburjate zaradi počasne gradnje.
Vložek na posamezni priklop je
izredno velik, zato se sistem izgrajuje
postopoma. V letih od 2003 smo
vložili v vodovod Male Dole že več kot
356.000,00 evrov. Do sedaj predvsem
lastna sredstva, v prihodnje pa tudi
evropska strukturna sredstva.
Podobno bomo izgrajevali vodovodni
sistem D. MARIJA – SV. TOMAŽ.

V LETOŠNJEM LETU bomo začeli

Z Direkcijo RS za ceste smo se
dogovorili, da še letos začne projektno
reševati omenjeni cestni odsek.
Cesta je regionalnega značaja, zelo
OgledalO 06/66

obremenjena in tudi zelo nevarna.
Ustrezno, celovito reševanje bo
pripomoglo k večji varnosti. Pri tej
ureditvi so zajeti tudi pločniki. To pa
pomeni, da se bodo dela izvajala tudi v
naslednjih letih.
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izvajati še en velik projekt, in sicer cesto
FRANKOLOVO – ČREŠNJICE. Na
cesti je več plazov, zato je investicija
izjemno velika (verjetno več milijonov
evrov) in bo prav tako trajala več let. Za
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to investicijo smo pridobili evropska
strukturna sredstva.

OBE OSNOVNI ŠOLI,
VOJNIK IN FRANKOLOVO,

sta se vključili v čistilno akcijo kasneje,
za kar se zahvaljujem vodstvu obeh
šol. Prav tako so v maju čistili tudi
potapljači, člani Potapljaškega društva
iz Celja, ki se tudi s svojo osnovno
dejavnostjo vključujejo v sistem
Civilne zaščite Občine Vojnik. Zahvala
velja tudi njim.

VELIKO NAŠIH DRUŠTEV

je pripravilo svoje letne koncerte
ali prireditve. S tem so popestrili
dogajanje v Občini Vojnik, ki je z
njihovo pomočjo izjemno bogato in
raznoliko.
Zaključili smo tudi letošnji

TEDEN

PRIJAZNOSTI (letos do narave), ki

vsako leto postreže z zanimivostmi in
nas opozori na bolj človeške probleme
naše družbe. Hvala društvu Izvir.

AVTOBUSI PRI OŠ VOJNIK

V Vojniku je težko najti varno lokacijo,
kjer bi avtobusi lahko parkirali. To je
tistih »nekaj« avtobusov, katerih šoferji
stanujejo v Vojniku in zgodaj zjutraj
odhajajo na lokalne vožnje. Pri šoli
parkira en Izletnikov avtobus in upamo,
da ni tako moteč, da bi posebej motil
sosede, ki bivajo v bližnji ulici. Drugi
avtobusi na tej lokaciji praviloma ne
bodo parkirali.

Gospodarstvo - komunala

Ljudje živimo v neustavljivem
tempu sedanjika! Ta nas priganja
in nas velikokrat dela brezčutne in
razdražljive.
Prihajajoče počitnice in dopustniški
dnevi naj nas vodijo na nove poti
upanja in bolj polnega življenja.
Kamor koli pa vas bodo vodile
počitniške poti, ostanite zdravi in se
srečno vrnite.
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA SMO V OBČINI
VOJNIK ZARADI BOLJŠE DOSTOPNOSTI
STRANKAM ODPRLI SPREJEMNO
PISARNO V PRITLIČJU DESNO. V ISTI
PISARNI JE TUDI SEDEŽ KS VOJNIK.

sestavi. Ožjo skupino sestavljajo:
Samo Kunej (predsednik odbora za
gospodarstvo in turizem), prof. dr.
Bogomir Kovač (dr. ekonomije),
Občina Vojnik želi v okviru
Damjan Pintar (turizem), Smilja
svojega prostorskega razvoja
Presinger (občinska urbanistka) in
zagotoviti čim hitrejši
Benedikt Podergajs (župan Občine
gospodarski, socialni in
Vojnik). Na pobudo predsednika
naravovarstveni razvoj in tako skupine je bil na sejo povabljen še
optimalno izkoristiti svoje
Žare Samec.
razvojne potenciale.
Na seji so bili sprejeti vsebinski
okvir bodočega strateškega načrta
V ta namen je občinski svet imenoval in metodološka izhodišča, ki bodo
skupino (v ožji in širši sestavi) za osnova za nadaljnje aktivnosti.
pripravo strateškega razvojnega
načrta, ki bo županu, občinskemu Občinska uprava bo do naslednje
vodstvu ter lokalni samoupravi seje, ki bo 10. junija 2008, pripravila
služil kot izhodišče za izvajanje ustrezna analitična izhodišča po
posameznih področjih delovanja na
občinske razvojne politike.
Skupina, ki bo koordinirala pripravo podlagi enotnih izhodišč za analizo
strateškega razvojnega dokumenta, obstoječega stanja.
pri kateri bi naj poleg strokovnih
sodelavcev
sodelovali
tudi
Samo Kunej,
predstavniki organiziranih subjektov
predsednik Projektne skupine
za pripravo strategije
v Občini Vojnik in pa predstavniki
zainteresirane javnosti, se je prvič
sestala dne 15. 5. 2008 v ožji

PRIPRAVA STRATEGIJE
OBČINE VOJNIK
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Vse tri naše KRAJEVNE
SKUPNOSTI BODO OZ. SO ŽE
PRAZNOVALE. VSEM TREM
ČESTITAM IN ŽELIM VELIKO
USPEHOV IN DOBREGA
SODELOVANJA Z OBČINO
TUDI V PRIHODNJE.

V sprejemni pisarni bo z vami
Irma Blazinšek, ki je obenem
prevzela tudi tajništvo KS Vojnik.
POSLOVNI ČAS ZA SPLOŠNE
INFORMACIJE IN VLOŽIŠČE
JE ENAK KOT NA KRAJEVNEM URADU
VOJNIK UPRAVNE ENOTE, TO JE OD
PONEDELJKA DO ČETRTKA
OD 8. DO 12. IN OD 13. DO 15. URE,
V SREDO POPOLDNE OD 13. DO 17. URE
TER V PETEK OD 8. DO 13. URE.
OSTALI SODELAVCI OBČINE VOJNIK
PA SO ZA POSLOVANJE S STRANKAMI
DOSEGLJIVI V ČASU URADNIH UR, KOT
SO BILE DOSLEJ, TO PA JE:
PONEDELJEK, SREDA IN PETEK
OD 8. DO 12. URE IN
V SREDO TUDI POPOLDNE
OD 13. URE DO 16.30.

����������������������������
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L Mark d.o.o.
PE Keršova ulica 8, Vojnik
PE Kocbekova ulica 2, Celje
www.antika.si
lmark@email.si
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INVESTICIJI V OBČINI
VOJNIK – SOFINANCIRANI
IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA
REGIONALNI RAZVOJ
POSODOBITEV
VODOVODNEGA SISTEMA
VOJNIK – DEVICA MARIJA,
TOMAŽ, MALE DOLE
Cilj projektno-tehnične rešitve v
predmetnem projektu je posodobiti
vodovodni sistem in zagotoviti
porabnikom pitne vode na območju
Tomaža, Malih Dol, Jankove, Želč,
Črešnjevca in Bezovice kakovostno
pitno vodo, hkrati pa dvigniti nivo
vodooskrbe.
Posodobitev vodovodnega sistema

Idejna
zasnova
predvideva
posodobitev
omenjenega
vodovodnega sistema z dveh strani
hkrati, kar pomeni za krajane
posameznih naselij, da bodo prej
preskrbljeni z zadostno količino pitne
vode ustrezne kakovosti. S končno
posodobitvijo vodovodnega sistema
bo sistem povezan, kar pa nedvomno
zagotavlja zanesljivo in varno
vodooskrbo.

Celotna investicija je vredna
1.122.083 evrov z vključenim DDVjem. Prvi del, ki se je izvedel že leta
2006/2007, so krile ﬁzične osebe in
Občina Vojnik, drugi del, ocenjen na

razvojno agencijo Celje, ki je nosilec
in izvajalec projekta PIC Savinjske
regije, v letu 2005 sklenila pogodbo
o poslovnem sodelovanju pri tem
projektu.

OBRTNO-POSLOVNA
CONA ARCLIN - II. FAZA:
»IZGRADNJA CEST IN
KRIŽIŠČA V OPC ARCLIN«
Pristop k projektu Obrtnoposlovne cone Arclin je bila skupna
ideja
petih občin iz Savinjske
statistične regije, saj bo potrebno
pristopiti k celovitemu dolgoročnemu
načrtovanju in usklajevanju razvoja
regij zaradi ustvarjanja večje dodane
vrednosti in zagotavljanja delovnih
mest, s katerimi bomo obdržali v
regiji mlad, perspektiven, predvsem
pa strokoven kader. S tem namenom
so ustanovile Konzorcij poslovnih
con Savinjske regije.
Z željo po čim hitrejši realizaciji
investicije v Poslovno-obrtno cono
Arclin, Vojnik se je Občina Vojnik
odločila za obliko javno-zasebnega
partnerstva. Zato je z Regionalno
OgledalO 06/66

predstavlja povezavo in dovod vode
iz obstoječih javnih vodovodov in
potrebno akumuliranje vode. Sistem
je načrtovan skladno z dolgoročnim
načrtom razvoja vodooskrbe v Občini
Vojnik.
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Celotno območje poslovne cone
meri 13,7 ha bruto. Ureditev cone
bo imela pozitiven vpliv na okolje,
saj se bo razvoj podjetij centraliziral
na točno določenem območju,
racionalizirala se bo izraba prostora,
grupacija podjetij pa bo pomenila
enostavnejše in hitrejše poslovanje.
I. faza se je začela izvajati v
okviru projekta »Izgradnja poslovnoindustrijskih con Savinjske regije«
že v letu 2005 in je bila končana v
letu 2006. II. faza pa poteka v okviru
operacije »Izgradnja cest in križišča
v OPC Arclin«, s katero smo uspešno
kandidirali na drugem Javnem
razpisu za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi«
v okviru Operativnega programa
16. junij 2008

701.000 evrov z vključenim DDVjem, pa smo uspešno prijavljali na
razpis in tako pridobili sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 82,05 % upravičenih
stroškov operacije, kjer ni vključen
DDV, kar znaša okvirno 584.167,00
evrov, torej za celotno investicijo to
pomeni, da Evropska skupnost krije
52,1 % celotne investicije.
Dela potekajo po zastavljenem
načrtu in jih izvaja Gradbeništvo
Jože Škrablin s. p., Arclin, ki je bilo
izbrano po javnem razpisu za oddajo
javnega naročila gradenj po odprtem
postopku, nadzor nad izvedbo del pa
opravlja Izvir – plan d. o. o. Celje.
Investicija mora biti po načrtu
zaključena v drugi polovici leta
2009.

Barbara Mikuš

krepitve
regionalnih
razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«,
ki ga je septembra 2007 razpisala
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Celotna investicija (II. faze)
je vredna z vključenim DDV-jem
835.602,00 evrov in je soﬁnancirana
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 57,97 % upravičenih
stroškov operacije, kar znaša okvirno
338.083,00 evrov, ostala sredstva
krije Občina Vojnik.
Izvajalec, ki je bil izbran na podlagi
javnega razpisa, je CM Celje, za
nadzor pa skrbi Paritet d. o. o. Celje.

Dela bodo v tej fazi predvideno
končana do septembra 2009, celoten
projekt pa v drugi polovici leta
2010.
Barbara Mikuš

INFORMACIJA OBČANOM
O PRIPRAVI IN VSEBINI
NOVEGA OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik je že v letu 2006 v
skladu s tedaj veljavnim Zakonom
o urejanju prostora (Ur. list RS št.
110/2002) pristopila k izdelavi novega
občinskega prostorskega akta – to je
strategije prostorskega razvoja občine
kot strateškega akta in prostorskega
reda kot izvedbenega akta, ki bi
nadomestila dosedanji Prostorski plan
Občine Vojnik (Ur. list RS št. 79/2004).
V letu 2007 je bila sprejeta nova
prostorska zakonodaja, in sicer:

- Zakon o prostorskem
načrtovanju (Ur. list RS št. 33/
2007 – ZPN);
- Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij
razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Ur. list
RS št. 99 / 2007 – Pravilnik I);
- Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega
načrta (Ur. list RS št. 99 /2007
– Pravilnik II);
- Uredba o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Ur. list RS št.
37/2008).
Nova zakonodaja je osnova za
izdelavo občinskega prostorskega načrta
(OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni
del in pomeni nadaljevanje oziroma
nadgradnjo po prejšnji zakonodaji
predpisanih prostorskih aktov. ZPN

zavezuje vse občine, da do 24. 4. 2009
sprejmejo nove občinske prostorske
načrte.

Obrazložitev osnovne vsebine
in izdelave občinskega
prostorskega načrta (OPN)
Ministrstvo za okolje in prostor je
pripravilo novo prostorsko zakonodajo
na podlagi usmeritev prostorske
zakonodaje Evropske skupnosti.
Zakonodaja temelji predvsem na
učinkoviti in gospodarni rabi zemljišč,
ki ji sledi izgradnja gospodarske javne
infrastrukture, upoštevanju varstva
okolja, varstva kmetijskih zemljišč in
gozdov, varstva kulturne in naravne
dediščine, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Novost nove zakonodaje je
predvsem na območju razpršene
gradnje, kjer je mogoča le sanacije le-te
v smislu zgoščevanja obstoječih naselij,
oblikovanja novih naselij kot širitev
obstoječih, na območju razpršene gradnje
je mogoča sanacija v smislu oblikovanja
objektov in sanacije gospodarske javne
infrastrukture. Na območju razpršene
gradnje so obstoječi objekti označeni le
kot zemljišče pod stavbo brez gradbene
parcele, kar pomeni, da je mogoča le
adaptacija in rekonstrukcija obstoječih
objektov. Gradnja novih razpršenih
objektov ni več mogoča, zakonodaja
tudi nima več pojma samostojne
gradbene parcele, niti določitve le-te.
Dopustne so le zaokrožitve poselitve
avtohtonega poselitvenega vzorca
v krajini, kot so obstoječe kmetije,
raztresena, razdrobljena naselja ter druge
oblike strnjenih manjših naselij (kot
naselje se smatra skupina vsaj desetih
stanovanjskih objektov), ki jih tvorijo
objekti, zgrajeni pred letom 1967.
16. junij 2008
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V novem občinskem prostorskem
načrtu bo Občina Vojnik na osnovi
predpisane zakonodaje omogočila
predvsem zgoščevanje in širitve večjih
naselij, kot so Vojnik, Nova Cerkev,
Frankolovo in Socka, na podeželju
pa zaokrožitve manjših naselij in
zaselkov, na kmetijskih zemljiščih
bo omogočila gradnjo za potrebe
kmetijskih proizvajalcev, komunalne
infrastrukture, objektov za varstvo
okolja in obrambo pred naravnimi
nesrečami.

Postopki sprejemanja
OPN, kot jih predpisuje
zakonodaja:
- občina sprejme sklep o pričetku
postopka izdelave (prej program
priprave) in ga objavi v javnih
glasilih;
- občina pripravi osnutek akta, ki ga
utemelji z razvojnimi potrebami;
-občina pošlje osnutek Ministrstvu za
okolje in prostor (MOP), ki pridobi
smernice ministrstev in pristojnih
upravljavcev komunalne infrastrukture
(po prejšnji zakonodaji pridobi
smernice občina);
- ob upoštevanju smernic pripravi
občina dopolnjeni predlog prostorskega
akta;
- po potrebi poskrbi MOP za
usklajevanje smernic;
- občina nato dopolnjeni osnutek pošlje
v javno razgrnitev in obvesti javnost;
- po končani javni razgrnitvi zavzame
občina stališča do javno razgrnjenega
predloga in ga objavi na krajevno
običajen način in na svetovnem
spletu;
- nato pripravi občina predlog
prostorskega akta, ki ga pošlje MOP;
OgledalO 06/66
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- MOP pošlje predlog prostorskega
akta v mnenja vsem ministrstvom in
nosilcem načrtovanja;
- MOP v tem postopku preveri tudi,
ali je vsebina OPN skladna z določili
zakona, upošteva usmeritve državnega
načrta, mnenja ministrstev in varstva
okolja;
- minister s sklepom potrdi predlog
OPN (v primeru, da nosilci načrtovanja
ugotovijo, da njihove smernice niso bile
upoštevane, zavrne izdajo potrdila);
- v primeru pozitivnega sklepa ministra,
občinski svet sprejme odlok o OPN.

ZGRAJENA
KANALIZACIJA V NOVI
CERKVI
Namen
izgradnje
fekalne
kanalizacije Zahodno od Nove
Cerkve je bil poleg priklopa nove
večnamenske dvorane POŠ Nova
Cerkev tudi ureditev kanalizacije
zahodnega dela Nove Cerkve.
Vrednost
zgrajene
fekalne
kanalizacije v dolžini 500 m je
okoli 65.000,00 evrov.

Dosedanji postopki občine
vojnik pri pripravi in izdelavi IZGRADNJA KANALIZACIJE
OB PROTIPOPLAVNIH
opn:
UKREPIH V VOJNIKU
- občina je sprejela program priprave
že v letu 2006 (po novi zakonodaji
je ponovno objavila sklep o pričetku
postopka v letu 2007) in ga objavila v
javnih glasilih;
- občina je obvestila krajane o možnosti
posredovanja pobud in pripomb že v
letu 2006 in jih zbirala do začetka leta
2008;
- občina je že v letu 2006 pridobila
smernice pristojnih ministrstev in
nosilcev načrtovanja;
- občina je pripravila strokovne
podlage iz poselitve, strokovne
podlage s področja varstva pred
visokimi vodami in varstva gozdov
in na podlagi teh usmeritev pripravila
osnutek prostorskega akta;
- občina je zaprosila MOP za sestanek v
zvezi s pripravo dopolnjenega osnutka,
ki ga bo takoj po dogovoru posredovala
v javno razgrnitev, ki naj bi potekala v
juniju in juliju 2008;
- predvidoma bi naj bil OPN sprejet v
začetku leta 2009.

V Vojniku je ob levem bregu
Hudinje za visokovodnim nasipom
oziroma zidom predvidena izvedba
levobrežnega kanala, ki pobira fekalne,
meteorne in zaledne vode med cesto
Celje – Maribor in Hudinjo. Kanal je
predviden iz cevi od DN 300 do 800
mm do razbremenilnega objekta z
zadrževalnim bazenom in iz cevi DN
200 mm od objekta za regulacijo odtoka
do obstoječega črpališča. Presežne
meteorne vode se razbremenijo v
Hudinjo. Izvede se 907 m kanala.

Občina Vojnik in AR Projekt d. o. o.
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Pred priključkom na obstoječe
črpališče, kjer se fekalne odpadne vode
prečrpavajo v kolektor Vojnik – Škofja
vas in po njem vodijo na čistilno
napravo v Škofjo vas, je predvidena
razbremenitev neonesnaženih meteornih
voda v Hudinjo. Za zaščito kvalitete
vode v Hudinji je potrebno predhodno
ločiti fekalne in onesnažene meteorne
odpadne vode od neonesnaženih
meteornih voda, za kar se izvedejo
naslednji objekti:
- razbremenilni objekt z razbremenilnim
kanalom in povratno loputo;
zadrževalni bazen onesnaženih voda;
- črpališče prelitih meteornih voda v
primeru visoke vode Hudinje;
priključni kanal iz dušilno
regulacijskega objekta do obstoječega
črpališča fekalnih odpadnih voda;
- servisni objekt in naprave za
napajanje črpališča z električno
energijo.
Vrednost izgradnje mešanega kanala
na levem bregu Hudinje je 615.000,00
evrov, ki bo ﬁnanciran iz Kohezijskega
sklada (62 %), Ministrstva za okolje in
prostor (28 %) in Občine Vojnik (10
%), izvajalec je CM Celje, d. d.
Na desnem bregu Hudinje je predviden
ločen sistem kanalizacije. Za odvod
komunalnih odplak je predvidena
izdelava fekalnega kanala D.B. ﬁ 200
mm, kjer se prečrpava v kolektor Vojnik

Gospodarstvo - komunala
za pridobivanje nepovratnih sredstev.
Zgoraj navedeni projekt delno
ﬁnancira Evropska skupnost, in sicer iz
Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013 v okviru
prednostne usmeritve »Odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda«,
ker prispeva k doseganju ciljev v zvezi
z okoljem, določenih v okviru razvojne
prioritete »Varstvo okolja – področje
voda.«

– Škofja vas in po njem vodi na čistilno
napravo v Škofjo vas. Meteorne vode
se bodo odvajale po meteornem kanalu
D.B. DN 800 mm, ki poteka po krajevni
cesti skupaj v trasi fekalnega kanala
D.B. Izpust meteornega kanala D.B.
v Hudinjo je lociran pod predvidenim
desnobrežnim visokovodnim nasipom.
Vrednost izgradnje D.B. kanalizacije
je 250.000,00 evrov, izvajalec, ki bo
ﬁnanciran iz sredstev Ministrstva za
okolje in prostor in Občine Vojnik, pa
je Nivo Celje.
Boštjan Švab

CELOSTNO UREJANJE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA IN VAROVANJE
VODNIH VIROV NA
POVODJU SAVINJE
Na Dobrni se je dne 12. maja 2008
podpisala pogodba o sodelovanju pri
»Projektu Celje«, ki se izvaja v okviru
»Celostnega urejanja odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda
in varovanja vodnih virov na povodju

Savinje« med Bojanom Šrotom,
županom Mestne občine Celje in
Marjanom Vengustom, predsednikom
upravnega odbora CM Celje d. d.
»Projekt Celje« vključuje razširitev
čistilne naprave Dobrna in dograditev
kanalizacijskega sistema v občinah
Celje, Vojnik in Štore, in sicer:
razširitev čistilne naprave Dobrna
(na 4.000 PE);
kanalizacijski kolektor P2.20
(RZ-6 in kanal 3.0) – Celje;
kanalizacijski kolektor M5.6 – Vojnik;
kanalizacijski kolektor P2.12 – Štore.

PROJEKT CELJE vključuje izgradnjo
čistilne naprave Dobrna za 4.000 PE
in kanalizacijskega sistem v občinah
Celje, Vojnik in Štore, v skupni dolžini
3.270 metrov.
Boštjan Švab

Pismo o nameri za sodelovanje pri
izvedbi zgoraj navedenega projekta je
julija 2004 podpisalo 20 občin povodja
Savinje. Namen celotnega projekta je,
da se v skladu z državnim operativnim
programom in obvezujočimi roki zgradi
na povodju Savinje ustrezne čistilne
naprave in kanalizacijska omrežja.
Splošni cilj projekta pa je vzpostavitev
celostnega urejanja odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda
na povodju reke Savinje. K urejanju
smo udeleženci pristopili v smislu
skupnega nastopanja regije kot celote,
saj je s tem zadoščeno pogojem EU
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Intervju
IGOR HRUSTELJ, DIREKTOR
PODJETJA KARGO TRADE
Kje in kako ste preživeli mladostna leta?
Moje otroštvo se je pričelo v Šeščah pri
Preboldu, kjer sem hodil tudi v osnovno
šolo. S starši in sestro smo živeli preprosto,
kot takrat večina ljudi na podeželju. Ker
se je oče, ki je bil tudi voznik tovornjaka,
že takrat po službi ukvarjal s popravili
kmetijske mehanizacije, motorjev in za
tiste čase redkih osebnih vozil, je s svojim
delom navduševal tudi mene. Tako sem
se po končani osnovni šoli odločil, da
postanem prometni miličnik. Po končanem
štiriletnem šolanju v Tacnu pri Ljubljani,
kjer je bila šola za miličnike, sem delal v
Ljubljani, Mariboru, nazadnje pa v Celju.
Po nekaj letih sem ugotovil, da to ni poklic,
ki si ga želim opravljati celo življenje. Zato
sem se zaposlil v transportnem podjetju in
nekaj časa vozil po domovini – Jugoslaviji,
pozneje sem začel voziti po celi Evropi,
od Rusije, Romunije, pa do Nemčije in
Francije. To sem delal vse do stečaja
podjetja, v katerem sem bil zaposlen.

Kdaj in kako se je začela vaša pot
zasebnika?
Ko smo v začetku leta 1991 izvedeli,
da je z našim podjetjem konec, so nam
ponudili star kamion in nam predlagali, da
poskusimo srečo kot obrtniki. Tako sem s
starim “dojcem s prikolico” postal obrtnik,
čez nekaj let pa sem ustanovil podjetje
Kargo trade d. o. o., katero še danes
kljubuje na zahtevnem trgu prevozništva v
evropskem prostoru.
OgledalO 06/66
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Ali se vaše podjetje ukvarja samo s prevozi
ali nudite še druge storitve?
Ker imam zelo dobre in delovne sodelavce,
na katere se lahko zanesem, saj smo z
nekaterimi skupaj že od samega začetka,
sem se odločil za gradnjo poslovnega
objekta v na novo nastajajoči coni v
Arclinu. Na tem prostoru smo zgradili
parkirišče za naših dvanajst tovornih vozil,
nekaj malega pa za par prevoznikov iz tega
okraja. Zgradili smo halo, v kateri imamo
mehanično delavnico za tovorna vozila,
vulkanizerstvo za osebna in tovorna vozila
ter pralnico za tovorna vozila. Tu imamo
sedaj tudi pisarne za vse naše potrebe, s
tem da imamo še nekaj pisarn prostih za
oddajanje v najem. Tako smo dejavnost
celotnega
podjetja prestavili na eno
lokacijo. Vse naše storitve so na tej lokaciji
dokaj dobro sprejete, smo pa vedno veseli
novih strank. Upamo, da bomo dobro
sprejeti tudi v času zime, ko bo marsikdo
potreboval nove gume.
Ste med prvimi podjetji v naši obrtni coni,
ki je preselilo dejavnost na to območje.
Kako ste zadovoljni z lokacijo in okoljem?
Kakor tudi v drugih dejavnostih, so prav
tako pri prevoznikih ovire, ki jih je potrebno
“prevoziti”; ali ste z novo lokacijo v obrtni
coni prevozili katero od teh?
Res je, da smo drugi, ki smo se preselili
v to cono in upam, da nam nikoli ne bo
žal. Kljub temu, da so naše usluge dokaj
dobro sprejete, je še kar nekaj stvari v
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coni, katere bi bilo potrebno postoriti.
Lokacija je dokaj dobra, vendar se stranke,
predvsem prevozniki, pritožujejo nad
vključitvijo na glavno cesto. Zelo težko se
je vključiti na glavno cesto s tako težkimi
in počasnimi vozili, predvsem v prometnih
konicah. Je pa tudi res, da še vedno zelo
malo voznikov odstopi prednost in s tem
pokažejo bolj malo naklonjenosti do teh
voznikov. Po zagotovilu župana Bena
Podergajsa bo tudi ta problem rešen. Upam,
da bo to res. V tem okolju bi si želel skupaj
s svojimi sedemnajstimi zaposlenimi, da
bi določene ustanove na tem območju
prisluhnile malim podjetjem pri njihovih
težavah, saj je delovanje podjetij v kraju
tudi slika občine na širšem prostoru. Bilo
bi vredno vsaj poskusiti. S preselitvijo v
cono Arclin smo rešili predvsem stisko s
prostorom in prestavili celotno delo na eno
lokacijo. Perečih težav prevoznikov pa brez
pomoči občine in države ne bomo rešili
nikoli, saj so takšne narave, da si sami ne
moremo pomagati. Če bodo cene artiklov,
vezanih na transport, nenehno naraščale,
bomo prisiljeni delati tako, kot že mnogi
v Sloveniji, da bomo iskali poceni delovno
silo v tujih državah, medtem ko bodo
domači delavci brez dela. Tudi o tem bi
bilo vredno razmisliti.
Podjetništvo zahteva veliko odrekanja.
Ali ostane še kaj prostega časa in kako ga
preživite?
Vsako delo, ki ga nekdo hoče dobro
opraviti, zahteva veliko odrekanja.

Strokovne službe občine
Če pa si pri tem nekdo še želi, da bi bilo
podjetje dokaj uspešno, da bi bili delavci
zadovoljni z delovnim procesom, pa tudi
s plačo za svoje delo, je to velikokrat zelo
težko in zahteva precej časa, da to lahko
delno uresničiš. Je pa res, da nekateri
tega dela iz kakršnega koli vzroka ne
vidijo. Včasih bi bilo veliko bolje imeti
kakšno službo in bi tako drugi skrbeli za
vse težave, ki se pokažejo, in verjemite,
da jih ni malo, pa tudi nekateri rešitev
prav nič ne cenijo.
Svoj prosti čas preživim v družinskem
krogu skupaj z malim Jakobom, mamico
in vsemi, ki se vrtijo okoli njega. Včasih,
čeprav zelo redko, gremo mi trije tudi
kam na krajši izlet. Ko je potrebna kakšna
pomoč na naši kmetiji, rad pomagam in
takrat sem prepričan, da malo pozabim
na vse stvari, ki se čez dan zgodijo
podjetniku, kakršen sem jaz.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost in
kaj želite sporočiti našim občanom?
Moji načrti za prihodnost so precej
optimistični, saj sem že celo življenje
optimist, kljub temu, da sem večkrat
doživel v življenju precej hudih
trenutkov, vendar mi je takrat bil vedno
kdo v oporo, da sem to nekako prebrodil.
Zato si želim, da skupaj z našo sodelavko
in s sodelavci, ki so mi tudi dobri
prijatelji in mi vedno stojijo ob strani,
naredimo dobro, zdravo podjetje, ki bi
nam in našim najbližjim nudilo solidno,
kakovostno življenje v tem okolju. Želel
bi tudi, da bi lahko še koga zaposlili in s
tem pripomogli, da bodo še nekateri, ki
si želijo delati, tudi delali.
Vse, ki vidijo v našem podjetju storitev,
ki jo lahko mi opravimo za vas, vljudno
vabim, da nas preizkusite in se sami
prepričate o kakovosti naših storitev.
Hvala in veliko uspeha še v naprej.
Pripravil: Simon Stagoj

Obvestilo o Javnem razpisu za kmetijstvo
in razvoj podeželja 2008
Kot ste že skozi prejšnje članke in obvestila lahko izvedeli, so se vzpodbude na področju
kmetijstva v zadnjih dveh letih zelo spremenile. Program razvoja podeželja RS za
ﬁnančno obdobje 2007-2013 sprejema nove smernice pomoči, tudi soﬁnanciranja kmetov
na področju lokalnih skupnosti. Pravilnik, ki zadeva področje soﬁnanciranja kmetijstva v
Občini Vojnik, smo morali uskladiti z evropskim pravnim redom.
Na letošnji Javni razpis smo prejeli 23 vlog. Komisija, ki je pregledala vloge, je
ugotovila, da je bilo na ukrepu – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo v točki 1, kjer soﬁnanciramo nakupe, sredstev dovolj za 9 vlagateljev, 3
vlagatelji bodo, v primeru, da bodo sredstva ostala na točki 2 – Naložbe, le-ta lahko
pridobili po III. odpiranju vlog, to pa bo v ponedeljek, 8. septembra 2008. Za ukrepe
– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij in Naložbe v dopolnilne dejavnosti – »de
minimis« še zaenkrat ni bilo prejetih vlog, pričakujemo jih v julijskem roku (rok za
oddajo vlog: petek, 11. julij 2008), saj je pridelke še vedno možno zavarovati.
Vrsta ukrepa (ukrep po
pravilniku)

Višina sredstev

STATUS RAZPISA

1.

Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (UKREP 1)

50.000,00 evrov

DELNO ODPRT
(TOČKA 2)

TOČKA 1

Nakup

25.000,00 evrov

ZAPRT*

TOČKA 2

Naložbe

25.000,00 evrov

ODPRT

2.

Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
(UKREP 4)

4.000,00 evrov

ODPRT

3.

Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti
na kmetijah (UKREP 8)

3.000,00 evrov

ODPRT

* SREDSTVA NA TEM UKREPU SO PORABLJENA.
Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti ali osebno oddane v vložišču v
zaprtih ovojnicah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2008«, od
začetka razpisa do vključno 5. septembra 2008 na naslov Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik. V primeru, da upravičenec vlaga za več namenov, mora biti
vsaka vloga v svoji ovojnici.
ROK ZA PRIJAVO
2.

Petek, 11. julij 2008

3.

Petek, 5. september
2008

DATUM ODPIRANJA
VLOG
Ponedeljek,
14. julij 2008
Ponedeljek,
8. september 2008

ROK ZA ODDAJO
ZAHTEVKA
Petek, 29. avgust 2008
Sreda, 29. oktober
2008

Za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja pripravila Petra Pehar Žgajner,
Občinska uprava Občine Vojnik
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Krajevne skupnosti
društva Antona Bezenška Frankolovo.

RAZSTAVA V KNJIŽNJICI
VOJNIK
Krajevna skupnost Vojnik in Osrednja
knjižnica Celje – oddelek Vojnik sta
ob
krajevnem prazniku Krajevne
skupnosti Vojnik gostili slike žlahtnih
rož v duhu dinastije grofov Celjskih
»ŠE KNEŽJA KRI PO ŽILAH
CELJANOM ŽUBORI«
avtorice
Marije Gaber iz Šmartnega v Rožni
dolini. Že od davnine se ljudje vseh
kultur vrtimo v večnem plesu z naravo.
Marija Gaber je predstavila svoja dela
javnosti tokrat v Vojniku, rojstnem
kraju svoje matere, saj jo je prav ona
že v otroštvu seznanjala z žlahtnim
cvetjem in ljudskim izročilom.
Pridobljeno znanje na svojstven način
združuje z vsakodnevnim življenjem v
idilični Rožni dolini.

Na Gojki, kamor vsi Frankolovčani
radi zahajamo, smo v soboto praznovali
kar dva praznika. V spomin na 23.
maj 1944, ko so partizani izpraznili
nemško skladišče orožja, pregnali
nemške učitelje in peli slovenske
pesmi, na Frankolovem praznujemo
krajevni praznik. Podelili smo krajevna
priznanja trem požrtvovalnim ljudem,
ki jim ni žal njihovega truda in časa
za skupnost. Letos so priznanja KS
Frankolovo prejeli:
1. Silvestra Grobelnik za delo v Krajevni
skupnosti Frankolovo in pomoč pri
delovanju župnije v Črešnjicah;
2. Anton Podjavoršek za dolgoletno
skrb pri ohranjanju in obnavljanju
cerkvenih objektov ter sodelovanje z
društvi v kraju;
3. Greta Jošt za aktivno delo v društvu
TALON in pomoč pri organizaciji
ostalih prireditev v kraju.
Letos mineva tudi 35 let od ustanovitve
moškega pevskega zbora, ki je nosilec
kulturnega utripa v kraju.

Pevci so skupaj z zborovodjo Francijem
Kolarjem pripravili pester program
za samostojni koncert. Posebnost
koncerta je bilo tudi dirigiranje treh
bivših zborovodij, in sicer Marjana
Lebiča, Janeza Kara in Darinke
Stagoj, ki so v preteklosti pustili svoj
pečat našemu zboru. Celoten koncert
je bil nagrajen z bučnim aplavzom, ki
so si ga zaslužili vsi nastopajoči.
Predstavnik Javnega sklada za
ljubiteljsko kulturo Ivan Poklič
je pevcem podelil tudi Gallusova
priznanja za dolgoletno uspešno
prepevanje v pevskem zboru.
Častnemu članu društva Bogdanu
Šnablu smo čestitali ob častitljivem
jubileju in mu zaželeli še obilo
zdravja.
Zahvalili smo se tudi Miranu Gracerju
za dolgoletno pomoč društvu.
Večer smo zaključili s kramljanjem
ob kozarčku in táko praznovanje,
kjer si ves čas podajata roko sreča
in zadovoljstvo, je res pravo
praznovanje.

Cerkev Sv. Trojice na Gojki nudi
čudovit prostor za takšno slovesnost in
v sobotnem večeru se je zbralo veliko
ljubiteljev lepe pesmi, da smo tako
skupaj proslavili ta jubilej.
S svojo ustvarjalnostjo pa Marija
ne pušča nikogar ravnodušnega ob
gledanju njenih stvaritev. Ob tej
priložnosti je avtorica razstave Krajevni
skupnosti Vojnik izročila občinski grb,
izdelan iz »prešanega« cvetja.
Razstavo si lahko ogledate v
obratovalnem času Knjižnice Vojnik
do 13. junija 2008.
Petra Pehar Žgajner

DVOJNO PRAZNOVANJE
NA FRANKOLOVEM
V soboto, 24. maja 2008, smo v
cerkvi Sv. Trojice na Gojki praznovali
krajevni praznik in 35-letnico delovanja
Moškega pevskega zbora Prosvetnega
OgledalO 06/66
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Prejemniki krajevnih priznanj KS Frankolovo.
16. junij 2008

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

Krajevne skupnosti
PROBLEMATIKA IZGRADNJE
VRTCA NA FRANKOLOVEM
Glede na pripombe in predloge krajanov,
je svet KS skupaj s prisotnima občinskima
svetnikoma na svoji izredni seji, dne 14. 5.
2008 sprejel naslednji sklep:

PRVOMAJSKA BUDNICA
Zbudila nas je Godba na pihala KUD
iz Nove Cerkve
Krajani Frankolovega na dan praznika
dela niso mogli dolgo spati, saj je pihalni

Predstavniki KS Frankolovo, predsedniki
društev in organizacij ter drugi krajani smo
jih veselo pričakali in prisluhnili njihovim
glasbilom. Ker pa smo vedeli, da je pihalni
orkester že zgodaj vstal, smo jim ponudili
pijačo, da so lažje zaigrali še nekaj skladb.
Nato smo se poslovili, saj so odšli še naprej

Ne nasprotujemo izgradnji večstanovanjskega objekta, ki ga bo gradilo podjetje
Vegrad, saj ima za to vso potrebno
dokumentacijo.
Predlagamo pa, da se nov vrtec zgradi na
obstoječi lokaciji in ne s poseganjem v
park. S kakršnim koli posegom v park, Svet
KS Frankolovo ne prevzema odgovornosti
za krčenje parka. V primeru, da se ne
upoštevajo naši predlogi, bomo zahtevali
sklic zbora krajanov.
Svet KS Frankolovo zahteva odgovor
občinske uprave oziroma skupni sestanek
z njo do konca tega meseca.
MOST PRI STAREM BAZENU
Krajani Bezenškovega Bukovja so po
večmesečnem obvozu dočakali nov most
pri starem bazenu, katerega investitor je
bilo podjetje VO-KA Celje. To je vsekakor
velika pridobitev za naš kraj, predvsem za
krajane in mimoidoče, ki so namenjeni v
smeri proti Črešnjicam.

orkester začel svojo pot v okolici Občine
Vojnik že ob 6. uri zjutraj. V naš kraj so se
pripeljali z avtobusom okrog 7. ure.

po poti budnic. Iskreno se zahvaljujemo
pihalnemu orkestru za prijetno jutranje
bujenje v našem kraju.
I. N.

ODPRTJE TRGOVINE V SOCKI

BAZEN
V dogovoru z najemnikom bazena na
Frankolovem vas obveščamo, da se bo
kopalna sezona začela v petek, z 20.
junijem 2008. Želimo si lepega vremena in
čim več obiskovalcev.
URADNE URE KS FRANKOLOVO
Obveščamo vas, da bodo uradne ure
od meseca junija spremenjene, in sicer:
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 8.00 do 12.00
in od 13.00 do 16.30
Petek: od 8.00 do 12.00
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

V Socki je v spomladanskem času, konec meseca marca 2008,
ponovno zaživela stara-nova trgovina »SOČANKA«.
Od zdaj naprej si lahko v delovnem času od ponedeljka do petka
od 8.00 do 19.00, v soboto od 8.00 do 15.00 in v nedeljo od
8.00 do 13.00 nabavite
najnujnejše potrebščine
kar v Socki. Vedno pa jih
lahko dobite na telefonski
številki (03) 5778-294.
Vljudno vabljeni!
H. M.

16. junij 2008

13

OgledalO 06/66

Utrinki iz šole in vrtca
USPEŠNI DEVETOŠOLCI
OŠ VOJNIK
NATALIJA ŽLAVS

je doma z Dednega
Vrha pri Vojniku.
V letih šolanja je
sodelovala na različnih
tekmovanjih, prejela pa
več bronastih priznanj
iz matematike, Vesele
šole
in
bronasto
priznanje iz logike. Je tudi mlada
raziskovalka z dvema raziskovalnima
nalogama. Za raziskovalno nalogo
Čebelarstvo je prejela na regijskem
tekmovanju srebrno priznanje. Osvojila je
srebrno priznanje iz Vesele šole in zlato ter
srebrno priznanje iz nemške bralne značke.
Vseh osem let je sodelovala v bralni znački
in zato osvojila tudi zlato bralno značko. V
prostem času rada kolesari, igra odbojko,
igra kitaro in jezdi svojo kobilo Bibo.
Vpisala se je na Gimnazijo v Slovenskih
Konjicah.

TOMAŽ TEKAVC

živi v Slatini v Rožni
dolini. Med šolanjem
je
osvojil
veliko
priznanj. Največ je
bronastih:
Vegovo,
Stefanovo, Preglovo
... Najpomembnejša
tri je osvojil letos:
srebrno priznanje iz znanja angleščine,
zlato priznanje iz tekmovanja v zgodovini
in zlato priznanje v Veseli šoli. V prostem
času rad igra nogomet, računalniške igrice
in se ukvarja z astronomijo. Včlanjen je v
PGD Šmartno v Rožni dolini.
Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju. Njegov
cilj je uspešno zaključiti srednjo šolo, nato
pa nadaljevati s študijem.

PETRA VIVOD

je doma v Homcu.
Je odličnjakinja. V
7. razredu je osvojila
bronasto in srebrno
Vegovo priznanje. V
8. razredu je prejela
bronasto in srebrno
Stefanovo priznanje,
bronasto Vegovo priznanje in se uvrstila na
regijsko tekmovanje, bronasto priznanje iz
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znanja zgodovine in se uvrstila na državno
tekmovanje. Skupaj s sošolkama je
osvojila 1. mesto na regijskem tekmovanju
mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih
šol Podravja za raziskovalno nalogo
z naslovom Imam preveč ali premalo
kilogramov, na državnem tekmovanju pa
srebrno priznanje. V 9. razredu je osvojila
bronasto in srebrno Stefanovo priznanje,
bronasto priznanje iz logike in uvrstitev
na regijsko tekmovanje, bronasto Vegovo,
Proteusovo in Cankarjevo priznanje
ter uvrstitev na regijsko tekmovanje in
bronasto priznanje iz znanja zgodovine
ter 2. mesto za raziskovalno nalogo na
srečanju mladih raziskovalcev osnovnih
šol in za raziskovalno nalogo z naslovom
Kakovost vode v vojniških vodnjakih.
V prostem času rada hodi na sprehode, gleda
televizijo ter se pogovarja po telefonu. 8 let
igra harmoniko, 5 let klaviature v glasbeni
delavnici Studio ZAC, 3 leta pa poje pri
šolskem pevskem zboru.
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center.

UROŠ JURGEC

je vesel fant, ki
rad prepeva in igra
ﬂavto, sodeluje na
prireditvah kot pevec,
igralec, voditelj in
instrumentalist.
Že
zelo dolgo je navdušen
gasilec, član šolskega
društva Mladi gasilec in PGD Nova
Cerkev. Vseh osem let je z ekipo sodeloval
na državnem srečanju in tekmovanju
društev Mladi gasilec. Že v prvem in
drugem razredu je bil s tekmovalno trojko
državni prvak, letos pa na odličnem
tretjem mestu. Z dvema sotekmovalcema
iz Nove Cerkve je osvojil drugo mesto
na državnem gasilskem kvizu. Sodeluje
v ekipi mladincev PGD Nova Cerkev,
ki se je že dvakrat uvrstila na gasilsko
olimpiado, letos pa so ponovno postali
državni prvaki.
Vsa leta je bil član pevskega zbora OŠ
Vojnik. Osvojil je zlato bralno priznanje
ter Slomškovo bralno priznanje. Že devet
let je ministrant.
Lani je sodeloval v tekmovanju za
Župančičevo frulico in se uvrstil med
pet najboljših recitatorjev v Sloveniji.
Od drugega razreda naprej je sodeloval
v raziskovalni dejavnosti in letos osvojil
srebrno na regijskem in bronasto priznanje
16. junij 2008

na državnem nivoju za raziskovalno nalogo
Poplava v občini Vojnik 18. 9. 2007.
Dvakrat je kot raziskovalec sodeloval v
mladinski modelarski delavnici. Lani in
letos se je kot predstavnik mladih udeležil
državnega otroškega parlamenta. Osvojil
je dve bronasti Vegovi priznanji, bronasto
Preglovo in Cankarjevo priznanje ter
bronasto in srebrno priznanje Vesele šole.
Rad fotograﬁra, pleše in igra nogomet.
Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju.

BARBARA SKAZA

je štiri leta obiskovala
osnovno šolo v Novi
Cerkvi, nato pa v
Vojniku. Ponosna je
na odličen uspeh v
vseh osmih razredih.
Sodelovala je na več
tekmovanjih, najbolj
ponosna pa je na srebrno državno priznanje
v raziskovalni dejavnosti.
Veliko prostega časa namenja plesu, ki jo
spremlja že celo življenje. Uspešno se je
udeležila več državnih tekmovanj. Zelo
rada se druži s prijatelji.
Vpisala se je I. gimnazijo v Celju, njen cilj
v prihodnosti pa je še skrivnost.

ANDREJ MARGUČ

je zelo miren fant,
ki rad obdeluje les.
Za osemletno branje
je
osvojil
zlato
bralno priznanje ter
Slomškovo priznanje
za štiri leta branja.
Od šestega leta je
ministrant. Vseh osem let je bil član
šolskega zbora. Zanimajo ga traktorji,
zato je opravil izpit iz varstva pri delu
in izpit za motor. Zelo pridno pomaga
doma na kmetiji. Je raziskovalec in se je
udeležil mladinske modelarske delavnice
v Mariboru. Vpisal se je v Srednjo lesarsko
šolo v Mariboru.

JOŽEF MARK
ŠKOFLEK

živi v Vojniku. Do 4.
razreda je obiskoval OŠ
Dobrna.Natekmovanjih
iz
matematike
je
osvojil 2 srebrni in 8
bronastih (vsa leta), na
tekmovanjih iz ﬁzike

Utrinki iz vrtca in šole
2 srebrni in 2 bronasti, iz logike 1 srebrno
in 3 bronaste, iz kemije 1 bronasto, iz
biologije 1 bronasto, iz nemščine 1 srebrno
in 1 bronasto priznanje. V prostem času se
rad druži s prijatelji, igra kitaro in seveda
brska po internetu. Med drugim končujem
6. razred nižje Glasbene šole Frana
Koruna Koželjskega v Velenju in je član
Lokostrelskega kluba Žalec.
Poleg glasbe pa ga zanimajo računalništvo in
jeziki, saj obvlada tudi angleščino, nemščino
in poljščino. Vpisal se je v I. gimnazijo v
Celju, nato pa bo nadaljeval šolanje na eni
izmed fakultet.

SARA KOPRIVNIK

je doma v Jankovi.
Bila je devet let
odlična. Sodelovala
je
na
različnih
tekmovanjih
in
osvojila štiri bronasta
Vegova
priznanja,
srebrno Vegovo in
Proteusovo priznanje ter zlato Stefanovo.
Lani je sodelovala v ekipi ŠKL, ker rada
igra košarko, se rola in riše. Vpisala se
je na I. gimnazijo v Celju, v času šolanja
na gimnaziji pa se bo odločila, kaj bo
študirala.

LUCIJA KRAŠOVEC

je mlada pevka, ki je
osem let prepevala
v šolskem zboru.
Sodelovala je na
tekmovanjih
iz
matematike in ﬁzike.
V
prostem
času
sodeluje v skavtski
skupini Rakova steza in je ministrantka.
Rada ima naravo. Druži se s prijatelji.
Vpisala se je na Šolski center Celje, smer
Okoljevarstveni tehnik.

MATIJA BOŽNIK

je glasbenik. Letos
končuje nižjo glasbeno
šolo
za
klarinet.
Sodeluje v Malem
pihalnem
orkestru
Glasbene šole v Celju,
v Kvartetu klarinetov
glasbene šole v Celju,
Godbi na pihala Nova
Cerkev in v KUD Štajerski rogisti. Je član
PGD Socka od svojega četrtega leta.

Lani je na tekmovanju klarinetov na
državnem tekmovanju osvojil bronasto
plaketo, letos pa je na mednarodnem
tekmovanju osvojil peto mesto. S
Štajerskimi rogisti se je udeležil več
mednarodnih tekmovanj, kjer so osvojili
več zlatih in dva srebrna rogova.
Po duši je glasbenik, po srcu pa športnik.
Zelo ga veseli delo na kmetiji, posebej s
konji. Je odličen učenec. Vpisal se je na
glasbeni oddelek I. gimnazije v Celju.

ROK KROFLIČ

živi v Šmartnem
v Rožni dolini. Je
vseskozi
odličen
učenec.
Bil
je
lokostrelec
in
s
sotekmovalcem
osvojil 2. mesto na
šolskem
regijskem
tekmovanju. Osvojil je nekaj priznanj iz
znanja zgodovine in matematike. Rad igra
nogomet, kolesari in igra računalniške
igrice. Vpisal se je na Tehnično gimnazijo
Lava. Želi postati arhitekt ali računalnikar.

JAKA DELČNJAK

je fant, ki zelo rad
igra nogomet, posluša
glasbo, igra harmoniko,
gleda ﬁlme in se druži
s prijatelji. Lani je
osvojil vse možne
točke na tekmovanju
iz nemške bralne
značke ter bronasto priznanje v Veseli šoli.
Letos se je uvrstil na državno tekmovanje
iz nemščine, osvojil zlato priznanje iz
nemške bralne značke ter se uvrstil na
regijsko tekmovanje v Veseli šoli. Ima
rekordno število petk pri nemščini. Je član
PGD Nova Cerkev.
Vpisal se je na Gimnazijo Celje – Center.
Želi si postati športni komentator in dober
harmonikar.

DEJAN VOZLIČ

je doma iz Šmartnega
v Rožni dolini. Osvojil
je bronasta priznanja
iz znanja matematike,
angleščine,
ﬁzike
in kemije. Rad igra
računalniške
igrice
in gleda televizijo.
Vpisal se je na Srednjo šolo za gostinstvo
16. junij 2008
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in turizem v Celju. Kasneje želi študij
nadaljevati.

KRISTINA LEDL

je tiha deklica, doma
iz Vojnika. Dvakrat
je v nižjih razredih
osvojila
bronasto
Vegovo priznanje. Lani
je osvojila bronasto
in srebrno Proteusovo
priznanje,
bronasto
Stefanovo priznanje ter bronasto in srebrno
priznanje iz zgodovine. V letošnjem letu
je osvojila bronasto Proteusovo, srebrno
Cankarjevo ter srebrno in bronasto
priznanje iz znanja zgodovine. Obiskuje
Glasbeno šolo v Žalcu, sedmi letnik violino
in šesti letnik klavir. Že tretje leto je članica
Simfoničnega orkestra Glasbene šole
Žalec, od letos pa tudi članica Celjskega
godalnega orkestra. Dve leti že obiskuje
šolo jahanja v Konjeniškem klubu Celje v
Škofji vasi.
V prostem času zelo rada bere in riše.
Vpisala se je na Gimnazijo Lava – splošni
oddelek. Želi si postati veterinarka ali
pediatrinja.

MATIJA DELNEGRO

se
ob
šolskem
delu
udeležuje
izobraževanja igranja
klaviatur in klavirja,
glasbene teorije in
solo petja v okviru
Glasbene šole v Celju.
Je član mešanega
pevskega zbora v Celju, s katerim sodeluje
na različnih pevskih revijah. Obiskuje
treninge karateja.
Zanimajo ga okoljevarstvene dejavnosti.
Na glasbeni poti si želi postati član dobre
vokalne skupine, z nekaj pridobljenimi
izkušnjami pa bi sestavil svojo skupino.
Vse delo opravlja z veseljem in s srcem.

GREGOR STOLEC

je navdušen gasilec,
član PGD Nova Cerkev
in DMG Osnovne
šole Vojnik.
Na
državnem tekmovanju
v
gasilskem
kvizu je skupaj s
sotekmovalcema
osvojil drugo mesto. Z mladinsko ekipo
OgledalO 06/66

Utrinki iz vrtca in šole
PGD Nova Cerkev, ki je že pet let na
državnem nivoju nepremagljiva, je bil na
gasilski olimpiadi v Varaždinu in Revingeu
na Švedskem, kjer so osvojili odlično 12.
mesto. Tudi letos je z njimi državni prvak.
Sedem let igra saksofon in sodeluje v Godbi
na pihala Nova Cerkev. V prostem času
zelo rad kolesari, teče in igra nogomet.
Vpisal se je na Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem v Celju. Želi imeti svojo turistično
agencijo.

SAŠA KROFLIČ

se
bo
naslednja
štiri leta šolala na
Gimnaziji
Celje
– Center. V osnovni
šoli je sodelovala pri
raziskovalnih nalogah,
kjer je leta 2007 dobila
srebrno priznanje na
državnem tekmovanju, leta 2008 pa zlato
priznanje na regijskem tekmovanju. Prejela
je zlato bralno priznanje za osemletno
branje in nemško v zadnjih dveh letih.
Tekmovala je za Vegovo priznanje.
V prostem času se druži s prijatelji ter se
pogovarja po ”messengerju”, ukvarja se
s športom ter hodi na sprehode s svojo
psičko.
Trenutno si želi postati veterinarka, ob tem
biti srečna imeti dobro službo ter družino.

JANEZ SMERKOLJ

je glasbenik in gasilec.
Z mladinsko ekipo
PGD Nova Cerkev je
državni prvak, bil je
na gasilski olimpiadi
v
Varaždinu
in
Revingeu. Kot državni
prvaki imajo še tretjič
možnost sodelovanja na olimpiadi, ki bo
na Češkem. Igra klarinet v Godbi na pihala
Nova Cerkev. Zelo rad igra nogomet,
košarko in se rola.
Vpisal seje na Gimnazijo Celje – Center,
zanima ga medicinska smer.

NINA PRELOŽNIK

je vseh osem let odlična
učenka in prav toliko
časa članica šolskega
pevskega zbora.
Letos je igrala v
ekipi ŠKL. Za pridno
osemletno branje je
prejela zlato bralno
priznanje. Osvojila je srebrno Proteusovo
priznanje ter bronasto priznanje iz znanja
zgodovine.
V prostem času rada bere, piše pa tudi
svoje zgodbe in pesmi. Vpisala se je na
I. gimnazijo v Celju. Zanima jo področje
medicine.

SABINA NOVAČAN

je bila vseh osem let
odlična.
Osvojila
je srebrno priznanje
mladih raziskovalcev
na
področnem
tekmovanju ter zlato
bralno priznanje. Svoj
prosti čas rada preživi
v družbi s prijatelji in ob poslušanju
glasbe. Že 8 let obiskuje mažoretke, nekaj
časa pa je bila pridružena plesni skupini,
kjer je plesala hip-hop. Vpisala se je na
Gimnazijo Celje – Center, predšolska smer,
saj ima rada delo z otroki. Uspešno si želi
zaključiti srednjo šolo in se nato vpisati na
fakulteto v Maribor, po končanem šolanju
pa si želi najti službo vzgojiteljice.
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VIKTORIJA
MAJGER

je odličnjakinja, ki
stanuje v Vojniku.
Na tekmovanjih je
osvojila dvakrat zlato
priznanje za nemško
bralno značko, dvakrat
bronasto Stefanovo,
bronasto in srebrno iz zgodovine, bronasto
Vegovo in srebrno Proteusovo priznanje. V
prostem času rada igra košarko in odbojko,
se druži s prijatelji, bere in gleda televizijo.
Vpisala se je na Gimnazijo Lava.

JAKA MAJER

Doma je v Zadobrovi.
Osvojil je veliko
bronastih priznanj, tri
srebrna priznanja na
področju matematike
in ﬁzike ter zlato
priznanje iz zgodovine.
Z raziskovalno nalogo
16. junij 2008

je sodeloval na regijskem tekmovanju. V
prostem času rad igra nogomet. Šolanje bo
nadaljeval na I. gimnaziji v Celju, želi pa
postati znanstvenik.

NEJA FINK

je doma v Vojniku
in je zelo dobra
raziskovalka.
S
sotekmovalkami
je
osvojila
zlato
priznanje na regijskem
tekmovanju. V prostem
času rada pleše in se
druži s prijatelji, kolesari in se rola. Vpisala
se je na Srednjo zdravstveno šolo v Celju.
Želi si postati zobozdravnica.

ANJA NOVAK

doma iz Šentjungerta,
je odlična športnica. Na
šolskih tekmovanjih v
atletiki je zmagovala,
zato je šolo zastopala
na
občinskih
in
medobčinskih
tekmovanjih.
Letos
je v teku na 1000 m na medobčinskem
tekmovanju osvojila drugo mesto, na
regijskem pa tretje. Dve leti je uspešno
sodelovala v ekipi ŠKL. V prostem času
rada igra košarko in odbojko. Vpisala se
je na Poslovno-komercialno šolo in želi
postati dobra komercialistka.

BENJAMIN VERBIČ

je odličen nogometaš.
Bil je kapetan šolske
ekipe, ki se je uvrstila
v četrtﬁnale letošnjega
državnega tekmovanja.
Nogomet trenira v
NK Celje. Z njimi
je osvojil 5. mesto v
državi. Sodeloval je na tekmovanju v krosu
in lani osvojil četrto mesto.
Vpisal se je na Ekonomsko gimnazijo
v Celju. Rad bi postal dober nogometni
trener.

Utrinki iz vrtca in šole
URŠKA KOŠTOMAJ

rada prepeva, saj je
osem let obiskovala
najprej otroški, nato
pa
še
mladinski
pevski zbor na šoli.
Je skavtinja, članica
skavtske
skupine
Rakova steza I. na
Frankolovem. Letos je bila
članica
ekipe ŠKL in tudi v prostem času rada
igra košarko. Ima rada naravo, zato se
je vpisala na Šolski center Celje, smer
Okoljevarstveni tehnik.

TAMARA RAVNAK

je velika ljubiteljica
glasbe, ki jo posluša
‘’24 ur’’ na dan,
predvsem pa rada
poje. Ko se je preselila
v Vojnik, se je tudi
tu vključila v pevski
zbor. V letošnjem letu
je bila članica ekipe ŠKL. Na tekmovanjih
je osvojila dvakrat bronasto Vegovo
priznanje, enkrat pa iz logike. V prostem
času rada gleda ﬁlme, bere knjige in revije
ter brska po internetu. Vpisala se je na
Poslovno-komercialno šolo v Celju.

PRIMOŽ ŽLAUS

je bil osem let
odličen
učenec.
Doma je v Arclinu.
Na tekmovanjih je
dosegel priznanja iz
ﬁzike,
matematike
in kemije, velikokrat
pa je šolo zastopal na
različnih športnih tekmovanjih. V prostem
času ga zaposluje računalnik, zelo rad
pa s prijatelji igra kakšne športne igre,
največkrat je to košarka. Vpisal se je na
gimnazijo, ki se mu zdi odlična iztočnica
za fakulteto in nadaljnje izobraževanje.

NIK JAKOP

je od leta 2003 član
lokostrelskega kluba
v Žalcu, kjer trenira
lokostrelstvo.
Tekmuje
na
t e k m o v a n j i h
Slovenskega pokala,
kjer je dvakrat zasedel

2. mesto v skupni razvrstitvi. Prav tako
tekmuje na državnih prvenstvih, kjer je
do sedaj dobil eno srebrno in tri bronaste
medalje.
V prostem času se rad ukvarja še z
računalnikom in se druži s prijatelji. Ima
dva enostavna cilja: postati čim boljši
računalnikar in ostati dober lokostrelec.

KARIN ŠTRLJIČ

prihaja iz Nove Cerkve.
Je
odličnjakinja
vseh osem let. Na
tekmovanjih
je
osvojila tri bronasta in
dve srebrni priznanji v
Veseli šoli. V prostem
času zelo rada posluša
glasbo, riše in oblikuje. Čas porablja tudi
za pogovore po telefonu, ”messengerju” in
za branje.
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center,
umetniški oddelek, likovna smer. Rada bi
bila oblikovalka, a se še mora odločiti med
modo in industrijo, za kar pa je še čas.
Milena Jurgec

POČITNIŠKI PROGRAM V
KNJIŽNICI VOJNIK
S KNJIGO IN KNJIŽNIČARKO
V NARAVO
Dejavnost je primerna za otroke od
sedmega leta dalje. Na sprehodih se bomo
igrali, ustvarjali in odkrivali zanimivosti v
naravi.
1. delavnica: četrtek, 26. junija 2008, od
14.00 do 17.30
2. delavnica: torek, 1. julija 2008, od 14.00
do 17.30
3. delavnica: četrtek, 3. julija 2008, od
14.00 do 17.30
4. delavnica: torek, 8. julija 2008, od 14.00
do 17.30
Kaj bomo počeli?
Naučili se bomo postaviti šotor in zavezati
kakšen vozel.
Nabirali bomo zelišča, ki so še na voljo na
naših travnikih.
Izdelali si bomo zmaje in jih spustili v
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vetru.
Nazadnje bomo v družbi čebelarja ali
lovca.
Za sprehode (vsak datum posebej) otroke
lahko prijavite v knjižnici (tel. 426-1776).
V posamezno skupino bomo vključili do
15 otrok.
Spremljala jih bo knjižničarka Betka.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
DELOVNIH INVALIDOV
CELJE
Res je, da velja, da ko pomagaš sočloveku,
se ti odpre nebo, imaš ogromno prostora
za lepe misli, toplo besedo, prisrčen
nasmeh, imaš mnogo. Mar nisi bogat?
Tako smo razmišljale Zvončnice, ko
smo se vrnile s prijetnega druženja v
porodnišnici v Celju. Bile smo polne
pozitivnih misli in vesele, da nam je
projekt uspel. S pozitivno energijo so
nas napolnile mlade mamice, ki so k sebi
stiskale nova življenja.
Komaj rojeni, nebogljeni otročički, ki
so zagledali luč sveta, polni miline in
brezskrbnosti.
Kakšno življenje jim bo naklonila
usoda?
Prepričani smo, da srečno otroštvo,
brezskrbno mladost in v zrelih letih ... ?
Upajmo, da bodo ta življenja imela čut
za nas, za osamljene, bolne in pozornosti
potrebne.
Zvončnicam je izkazal pozornost mož
naše članice. Počakal nas je v pisarni
in nam voščil ob materinskem dnevu
z nageljnom – simbolom Slovenstva,
skupaj pa smo nadaljevale praznovanje
v gostišču, kjer nas je ob posebni
priložnosti pogostila naša članica.
Torej, kaj denar in blišč, ki ti ne dasta
topline, prav tako ne dobrega srca.
Mi se tega zavedamo in si naredimo
tako, da je nam in še komu lepo.
Dragica Mrnik,
predsednica
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Utrinki iz šole in vrtca
smo se zabavali in smejali. Teden smo
preživeli zelo zanimivo in poučno. Malo
smo seveda pogrešali dom in starše.

OŠ FRANKOLOVO
SKRB ZA ZDRAVJE
V sredo, 23. 4. 2008, smo imeli drugi
naravoslovni dan, ki se je imenoval
Skrb za zdravje. Zjutraj nam je učiteljica
razložila, kaj bomo delali ves dan.
Povedala nam je, da nam bo gospa
kuharica naredila žgance ter bananin in
jagodni sok. Mi smo se kar razveselili
žgancev, ki jih bo naredila kuharica.
Imeli smo tri vrste žgancev; ajdove,
zdrobove in žgance iz bele moke. Pojedli
smo skoraj vse. Nato nam je kuharica
naredila še bananin in jagodni sok, ki je
bil res slasten in okusen. Kuharici smo se
z veseljem zahvalili, ker nam je naredila
tako dobro in okusno malico. Tako se je
končal naravoslovni dan.
Malica je bila okusna in dobra. Upam, da
bo še kdaj takšen dan, kot smo ga imeli.
Klavdija Kračun,
4. razred, OŠ Frankolovo

LETNA ŠOLA V NARAVI NA
PTUJU
Ko smo v ponedeljek od osmih zjutraj
odhajali na Ptuj, smo se najbolj bali,
kako bo brez staršev. Najprej nas je
avtobus odpeljal na Ptujsko goro. Tam
smo si ogledali cerkev, ki je imela zelo
lepa okna. Nato nas je avtobus odpeljal
v dom Kurent. V domu smo dobili
lepo opremljene sobe. Pred kosilom
smo pospravili prtljago in se udobno
namestili v sobe. Vsak dan smo se kopali
v Termah Ptuj. Pridno smo se učili plavati
in se spuščali po toboganih. Vsak dan
smo spoznavali mesto Ptuj. Šli smo na
Ptujsko grad, kjer je bila zelo zanimiva
razstava orožja. Naslednji dan smo si
ogledali eno izmed največjih slovenskih
knjižnic. Tam smo spoznali pisateljico
Liljano Klemenčič, ki je napisala znano
slovensko knjigo Kurent. V knjižnici
nam je pripovedovala o kurentu, ki je
bil zelo prijazen in dobrega srca. Ko je
bil zadnji večer, smo priredili zabavo.
Vsaka soba je predstavila igrico. Vsi
OgledalO 06/66
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Barbara Pušnik in Tjaša Štante,
4. razred, OŠ Frankolovo

NA PLAVALNEM TEČAJU
Učenci 3. razreda in naša razredničarka
gospa Marija Čretnik smo komaj čakali,
da pride ponedeljek, 5. maj, in začnemo
opravljati plavalni tečaj v Golovcu. Tam
so nas pričakali voditelji plavanja. Učili
so nas Matej, Aleš, Robi in Katja. Najprej
smo se preizkusili v znanju plavanja.
Nekateri smo že znali nekoliko plavati,
drugi pa so se plavanja naučili na tečaju.
V tednu smo utrjevali plavanje. Utrjevali
smo osnove plavanja, kot je drsenje, ...
učili smo se različnih slogov plavanja,
kot so prsno, kravl in hrbtno plavanje.
V petek so nas voditelji preizkusili,
kako dobro znamo plavati. Ocenili so
nas z zlatim, s srebrnim in z bronastim
konjičkom. Tisti, ki so že bolje plavali, pa
so dobili delﬁnčke. Teden je kmalu minil
in prišla je sobota, ko smo svoje znanje
pokazali staršem, bratcem in sestram.
Preden so prišli starši, smo ponovili vaje.
Vaje smo pokazali v majhnem bazenu. V
velikem bazenu pa smo pokazali, kako
plavamo. V veselje mi je bilo skočiti v
bazen. Najraje sem skočila s štartnega
bloka. Za konec je sledila vaja domine,
kjer smo se držali za roke in v vodo
popadali kot domine. Ta plavalni tečaj
mi je ostal v lepem spominu in bi ga
podoživela.

Katja Korošec,
3. razred, OŠ Frankolovo
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NAŠ VRTEC SODELUJE
V PROGRAMU VARNO S
SONCEM
Ob razmišljanju, kako se vključiti in
sodelovati v projektu »Zaščitimo se pred
škodljivimi posledicami sončnih žarkov«,
smo v našem vrtcu mislili na značilnosti
učenja predšolskih otrok. Projekt bo potekal
v okviru vzgojno-izobraževalnih tem, ki
so sestavni del izvedbenega kurikuluma.
Osnovni namen projekta je otroke in
njihove starše opozoriti na pomen pravilne
zaščite pred soncem in jim privzgojiti
pravilno samozaščitno ravnanje. Končni
cilj projekta je, da bi bile vsebinske teme
o škodljivih posledicah sončnih žarkov
in zaščita pred njimi vključene v redni
kurikularni program vrtcev.
Vesna Kalčič, vzgojiteljica

TEDEN PRIJAZNOSTI DO
NARAVE
V občini Vojnik je v mesecu maju potekal
»Teden prijaznosti do narave«. Tudi v
našem vrtcu smo ta teden zaznamovali
z raznimi dejavnostmi, ki so bile
povezane z naravo. In sicer so otroci
spoznavali zdravilna zelišča. Seznanjali
so se z različnimi zelišči, jih prepoznavali,
poimenovali, spoznavali njihovo uporabo,
uredili tudi kotiček zdravilnih zelišč, si
pripravili čaj ...
Preko vseh dejavnosti so lahko otroci
spoznali, da je lahko narava naš zdravnik.
Sabina Lednik, vzgojiteljica

MAJHNI IN PRIJAZNI
V tednu prijaznosti do narave smo bili
najmlajši prav tako dejavni. Posejali smo
krešo, jo opazovali in zalivali. V naslednjih
dneh smo si zajtrk obogatili z zeliščnim
namazom. Otroke smo seznanili tudi z
domačimi zeliščnimi čaji. V skupini smo si
ga tudi pripravili in ga osladili z medom.
Spoznali smo, kako si lahko na zelo
enostaven način v vrtec pričaramo delček
narave.
Vera in Tatjana

Utrinki iz šole in vrtca
EKO NOVIČKE
Letos je že tretje leto, od kar smo pričeli s
projektom »Eko šola kot način življenja«.
V ta projekt je do sedaj vključenih 52
vrtcev po vsej Sloveniji. V mesecu
aprilu smo se prijavili in oddali razpisno
dokumentacijo za pridobitev eko zastave,
saj jo je potrebno vsako leto potrjevati.
Tudi letos smo bili uspešni pri potrjevanju
in jo znova pridobili.
Eko zastavo smo slavnostno dvignili ob
dnevu zemlje, 22. 4. 2008, ob druženju z
otroci vrtca in prepevanju eko himne.
Irena Štravs

OD ČEBELNJAKA DO
MEDENJAKA
Izhodišče za naš projekt je bil medeni zajtrk,
ki smo ga pripravili v mesecu novembru.
Že takrat smo se dogovorili s čebelarjem,
gospodom Ivanom za sodelovanje v
pomladanskih mesecih. Ogledali smo si
čebelnjak Čebelarskega društva Vojnik,
nato pa nas je čebelar povabil na ogled
svojega čebelnjaka ter nam predstavil
zanimivosti iz življenja in dela čebel. Ob
koncu pa nas je pogostil z medenjaki, za
kar se mu zahvaljujemo.

Nekaj komentarjev ob tem:
» Všeč mi je bilo, ko je čebelar rekel, da
prinašajo cvetni prah not.«
» Čebelar je rekel, da moramo bit pri miru,
da nas ne pičijo.«
» Ko čebela piči, žrelo not ostane in pol
umre.«
» Čebelar je imel rokavico gor, pa je prijel
čebelo.«
»Razložil nam je, kar nas je zanimalo, kaj
vse čebele delajo – cvetni prah nabirajo.«
Otroci z Magdo in Olgo

NAŠI POHODNIŠKI IZLETI
Že nekajkrat smo odšli na »dopoldanski
izlet«, na piknik. Z nahrbtnikom
na rami, polnim slastne malice, se
veselo odpravimo bodisi na ribnik, na
Konjsko ..., spoznavamo bližnje hribe,
vonjamo »naravo«, prisluhnemo pticam,
poimenujemo cvetje, pozdravimo in se
pogovarjamo z mimoidočimi,... skratka,
pohodi so polni veselja, petja, čudenj in
navdušenj.
Že sama priprava nahrbtnika je za otroke
zelo pomemben dogodek, saj vemo, da bi
otroci vanj pospravili še medvedka, avto,
barvice, domine itd., pa vendar je malica
najpomembnejša stvar. Ob prihodu na cilj
si najdemo primerno mesto za počitek in
malico, saj smo po dveh urah že resnično
lačni in žejni. Čas postanka izkoristimo še
za igro, morda z ostanki kruha nahranimo
tudi račke.
In tako se konča prelepo popoldne, čakajo
nas le prazen nahrbtnik in težke noge, ki
nas vodijo nazaj v vrtec.
Damijana in Tea

VLOGA ODRASLEGA PRI
OPAZOVANJU NARAVE
Z otroki deliva občutke ob stiku z
naravo.
Omogočiva jim dovolj časa in prostora ter
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priložnosti, da z lastnim preizkušanjem
začutijo lastnosti narave z vsemi čutili.
Otroke spodbujava, da sprašujejo o tem,
kar vidijo in se učijo iskati odgovore
tako, da opazujejo, raziskujejo ...
Spoštujeva otrokov način razmišljanja.
»Napačne« ugotovitve pa bodo izhodišče
za nove situacije.
Zato, spoštovani starši – izkoristite čas
za skupna potepanja, raziskovanja in
čudenja!
Irena in Mojca

MI IN NARAVA
Teme, ki se v tem času nizajo v skupini,
so povezane z naravo. Ta nas obkroža
in tu izvemo vse, kar nas zanima.
Postali smo že pravi mali raziskovalci.
Bolj podrobno smo raziskali prst in
pridobivali izkušnje, kako sami in
drugi ljudje vplivamo na naravo in
kako lahko dejavno prispevamo k
varovanju in ohranjanju naravnega
okolja. Nadaljujemo z odkrivanjem in s
spoznavanjem lastnosti svetlobe. Ob tem
se bomo še osvestili, kako se zaščititi
pred soncem in se naučili skrbeti zase in
za svoje zdravje.
Ana in Franja
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Utrinki iz šole in vrtca
MALI PRINC

KADILNA NAPRAVA

Ob zaključku bralne značke smo si ogledali
predstavo Mali princ. Bila nam je zelo
všeč.
Mali princ nam je povedal, da ni pomembno,
koliko denarja imaš, če si oblečen po modi,
če si najlepši. Pomembno je, da si dober po
srcu, imaš rad druge in jim pomagaš.

Pri naravoslovju in tehniki se učimo
o dihanju. Vsi vemo, da je dihanje
življenjskega pomena. Trudimo se, da bi
dihali čist zrak, a nekateri se prepustijo
kajenju, s tem pa ogrožajo zdravje in
okolje. Da imajo cigarete veliko katrana,
smo preverili s kadilno napravo.

Učenci 3. razreda OŠ Frankolovo

POŠ NOVA CERKEV
V petek, 16. maja 2008, je drugošolce
POŠ Nova Cerkev obiskala gospa Katica
PEŠAK, predsednica KO Rdečega križa
in otroke na zelo zanimiv način poučila o
dejavnostih te organizacije.
V razgovoru, v katerem so lahko otroci
sproščeno sodelovali s svojimi mnenji
in izkušnjami, so ugotavljali, da lahko s
svojimi aktivnostmi, kot so:
- nudenje pomoči,
- zbiranje oblačil, obutev, igrač,
- obiskovanje starejših, osamljenih, bolnih
ljudi,
- skrb za zdravje ljudi in živali ...
... že sami aktivno sodelujejo pri mnogih
ciljih te dobrodelne organizacije.
Ob zaključku obiska je gospa Katica
otroke še presenetila z darilom, za kar se ji
iskreno zahvaljujemo.

Za izdelavo smo potrebovali plastenko,
vato, plastično jajce, cevko in cigareto.
Najprej smo na obeh straneh jajčka in
pokrovčka z vrtalnim strojem zvrtali
luknjice. V jajček smo dali vato in jo zaprli.
S plastično cevko smo povezali plastenko
in jajček. Nato smo v drugo luknjico na
jajčku namestili cigareto. Učitelj je stiskal
plastenko. Cigaretni dim je potoval skozi
jajček v plastenko in nazaj. Ko smo umetno
pokadili cigareto, smo jajček odprli. V njej
smo videli, kako je bila vata umazana od
katrana. Od presenečenja smo ostrmeli,
da se je nabralo toliko nevarnih snovi.
Kakšna bi bila kaj naša pljuča, če bi kadili?
Verjetno zelo umazana.

DOMEN, KATARINA IN
JERNEJ – ZMAGOVALCI
SIVIH CELIC
V torek, 3. 6. 2008, sta se v mladinski
oddaji Male sive celice na RTV Slovenija
v ﬁnalu pomerili ekipi Osnovne šole
Vojnik in Senovo. Po enakovrednem
začetku so bili boljši Domen Simonič,
Katarina Žlavs in Jernej Gačnik, učenci
7. a razreda Osnovne šole Vojnik. Učenci
so na Domnovo pobudo s pripravami na
tekmovanje pričeli že v lanskem šolskem
letu, nato pa so se pod mentorstvom
Simone Žnidar na predtekmovanju med
dvainsedemdesetimi ekipami uvrstili
na televizijsko tekmovanje. Tudi tu so
premagali vse ekipe, postali državni prvaki
ter dokazali, da njihove sive celice res
dobro delujejo.
Za nagrado so prislužili sebi in šoli izlet
v Gardaland, kamor potujejo 10. junija,
Domen, Katarina in Jernej pa se bodo
udeležili še tabora, ki jim ga podarja Peter
Vilfan. Tekmovalcem in mentorici iskreno
čestitamo.

Zato smo vsi sklenili, da nikoli ne bomo
kadili.
Hana Šlaus, Barbara Jošt, Jasmina
Kopinšek, 5. razred devetletke OŠ
Frankolovo

Milena Jurgec

PRANA3STIL
Prana�3stil,�d.o.o.,�Ljubljanska�cesta�20a,Celje
Vaš�partner�za�poslovno�svetovanje�in�raèunalništvo

Pomoè�pri�ustanavljanju�in�spremembah�v
d.o.o.,�izdelava�aktov�o�ustanovitvi�dru�be,
dru�benih�pogodb�ter�vseh�potrebnih
pravilnikov, pridobitev�delovnega�dovoljenja
in�vize�za�tujce,�vzdr�evanje�raèunalniške
programske�in�strojne�opreme,
prodaja�in�servis,�internet�strani�....
Telefon: 0590�77�330 (IP�telefonija)
GSM: 051�80�73�90
E-pošta: info@prana3stil.si
Splet: http://www.prana3stil.si

Učenci 2. razreda POŠ Nova Cerkev in
učiteljica Damjana FERLIC
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Utrinki iz šole in vrtca
PREDŠOLSKA VZGOJA
V letošnjem letu je bila sprejeta novela
Zakona o vrtcih, ki med drugim uvaja dve
pomembnejši novosti, in sicer brezplačni
vrtec za drugega in naslednje otroke, ki
bi hkrati obiskovali vrtec, ter razširitev
obstoječih oblik predšolske vzgoje z
uvedbo varuha predšolskih otrok na
domu.

Glede na to je pričakovati, da bodo
navedene spremembe Zakona o
vrtcih predvidoma povečale število
vpisov otrok v vrtce. To bo pomenilo
precejšnjo ﬁnančno obremenitev za
občinski proračun ter preseglo obstoječe
prostorske kapacitete v vrtcih, ki pa so
v Občini Vojnik že pred sprejetjem te
novele zakona bile polno zasedene.
Po podatkih Vrtca Mavrica Vojnik so
na podlagi aprilskega vpisa otrok za
šolsko leto 2008/2009 v enote Vojnik,
Frankolovo, Socka, Šmartno v Rožni
dolini in Nova Cerkev sprejeli vse
otroke, ki so jih starši vpisali. S tem da je
Občina Vojnik skupaj z Vrtcem Mavrica
morala poiskati začasno prostorsko
rešitev v prostorih obnovljenega
župnišča v Vojniku. Občina Vojnik in
Krajevna skupnost Frankolovo pa si
prizadevata najti primerne rešitve za
gradnjo novega vrtca na Frankolovem,
s čimer bo dolgoročno urejen prostorski
problem tega vrtca.
Varuh predšolskih otrok poleg ostalih
prednosti predstavlja tudi eno izmed
možnih oblik rešitve obstoječih
prostorskih stisk vrtcev. V nadaljevanju
objavljamo natančnejše informacije
oz. pogoje, ki jih mora izpolnjevati in
ki jih je na svoji spletni strani objavilo
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Občinska uprava,
Družbene dejavnosti

Priloga: Ministrstvo za šolstvo in
šport – Kako pridobiš status varuha
predšolskih otrok na domu

KAKO PRIDOBITI STATUS
VARUHA PREDŠOLSKIH
OTROK NA DOMU?

3. PROSTORSKI POGOJI

Novela Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št.
25/08) je prinesla možnost vpisa vseh
oseb, ki želijo legalno opravljati varstvo
predšolskih otrok na domu v register,
ki se vodi pri Ministrstvu za šolstvo in
šport. Namen vpisa v ta razvid je, da se
s strani ministrstva predhodno ugotovi
izpolnjevanje pogojev za opravljanje
varstva otrok na domu. Ti pogoji so
naslednji:

1. IZOBRAZBA
Oseba mora imeti končan najmanj program
srednjega strokovnega ali splošnega
izobraževanja z dodatno poklicno
kvaliﬁkacijo oz. izpolnjevati pogoje za
strokovnega delavca na področju vzgoje
in izobraževanja. Ta pogoj se bo v polni
meri uveljavil šele leta 2013, do takrat pa
se lahko registrirajo tudi vsi tisti, ki imajo
končano najmanj srednje poklicno oz.
strokovno izobraževanje ali najmanj 10 let
delovnih izkušenj kot strokovni delavci na
področju vzgoje in izobraževanja.
Posebna prehodna določba torej omogoča
nižji izobrazbeni pogoj za varuha
predšolskih otrok do leta 2013, z namenom,
da se čim širšemu krogu oseb, ki so do
sedaj varstvo otrok opravljale »na črno«,
omogoči registracijo njihove
dejavnosti. Do 1. 1. 2013 se
lahko kot varuh registrira vsak,
ki ima končano najmanj srednjo
poklicno šolo ter seveda tudi
tisti, ki ima končano srednje
strokovno izobraževanja (ne
glede na smer).

Varstvo otrok lahko poteka v stanovanju
eno- ali večstanovanjske stavbe, ki mora
imeti v skladu s predpisi o graditvi objektov
izdano uporabno dovoljenje, lahko pa se
uporabljajo v ta namen tudi prostori, ki
izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani za
vrtce.

4. VPIS V REGISTER PRI
MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN
ŠPORT
Oseba, ki se želi vpisati v register pri
ministrstvu, mora vložiti vlogo na obrazcu,
ki se nahaja na spletni strani ministrstva
(Predlog za vpis v register varuhov
predšolskih otrok). K vlogi priloži dokazila
o pridobljeni izobrazbi, izpisek iz kazenske
evidence Ministrstva za pravosodje ter
uporabno dovoljenje za objekt, v katerem
se bo izvajalo varstvo otrok. Ministrstvo o
vpisu v register ﬁzični osebi izda odločbo.
Na podlagi odločbe se oseba registrira kot
samostojni podjetnik in vpiše v poslovni
register.
Posebej opozarjamo, da zakon omejuje
število otrok, ki jih lahko varuh varuje na
svojem domu, in sicer to število ne sme
presegati šest otrok.
Ministrstvo za šolstvo in šport

2. NEKAZNOVANOST
Nekaznovanost
zaradi
kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost
oz.
zaradi
naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni
dolžnosti, za katero je predpisana
kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev, ki se izkaže s
potrdilom iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje.
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Utrinki iz šole in vrtca - Intervju
Peter Žurej, ravnatelj
Osnovne šole Frankolovo,
rad hodi v šolo
Ravnatelj OŠ Frankolovo izvira s
Kozjanskega, njegovo šolanje je potekalo
po osnovni šoli v Podčetrtku najprej v Celju,
nato pa je študiral matematiko v Ljubljani.
Nekaj let je učil matematiko na Srednji
zdravstveni šoli in Poslovno-komercialni
šoli (nekdanja Srednja trgovska šola) v
Celju, nato pa je sprejel izziv in postal
ravnatelj na Frankolovem. Skupaj s svojo
družino, ki ji je postalo pri treh otrocih
najemniško stanovanje premajhno, se je
tudi priselil na Frankolovo in pravi, da je
prišel v prijeten kraj, kjer se dobro počuti.
Verjame, da je teoretično znanje skoraj
brezčasno, obožuje matematiko in se
trudi, da je OŠ Frankolovo prostor, kjer
se dobro počutijo tako učenci, kot tudi
tamkajšnji zaposleni.

– manjšo skupino učencev pri nivojskem
pouku. Veliko časa je potrebno nameniti
birokraciji in administrativnim opravilom:
zakonodaji, dokumentom, obvestilom,
računom, okrožnicam, pošti oz. e-pošti.
Vsekakor pa del časa namenim učiteljem,
kolektivu, pa tudi stikom s starši.
Kateri je pa vaš najljubši predmet?
Matematika. Ampak, dokler se nisem začel
profesionalno ukvarjati z njo, sem bil zelo
navdušen tudi nad računalništvom. Danes
je poznavanje računalništva postalo nuja,
matematika pa bolj hobi. Če bi vse ostale
stvari odpadle, bi z veseljem kaj počel na
matematičnem področju. Že v študentskih
časih sem se ukvarjal z reševanjem
zahtevnih matematičnih problemov. Pri
Tangramski beli luknji sem odkril rešitev,
ki je do danes še ni nihče izboljšal. Se pa
trudim matematiko kot šolski predmet z
različnimi »iskricami« približati učencem.
Učence želimo popeljati v širši svet
matematike predvsem preko matematičnih
tekmovanj in vesele šole.

gradiv za matematiko v projektu E-um,
ki ga podpirata Ministrstvo za šolstvo
in šport ter Evropski socialni sklad, ki
ga najdete na www.e-um.si. Portal je
namenjen osnovno- in srednješolcem, na
njem pa najdejo izbore nalog, ki se lahko
uporabljajo za šolsko in domače delo.
Kakšna bo OŠ Frankolovo leta 2015?
Na zunaj upam, da ne kaj veliko drugačna,
kot je. Šola je prenovljena in upam, da
je ne bo potrebno veliko prenavljati. Z
učiteljskim kolektivom pa delim željo, da
bi bilo manj sprememb in več naravnanosti
v dobro otrok, ki bi jih usmerjale k
trajnejšim vrednotam. Spremembe, ki so
se dogajale do sedaj, so velikokrat prinesle
škodo celim generacijam. Tudi delitev v
nivojski pouk tistim otrokom, ki znanja ne
vidijo kot vrednote, ni prinesla spodbud za
učenje. Učitelji pogosto izražajo nemoč
pri delu z učenci. Trudimo se iskati
načine, kako »napeljati« šolsko delo, da
bo bolje, tako za učence in njihove starše,
kakor tudi za učitelje. Da bo vodilo k
večjemu medsebojnemu spoštovanju in
samospoštovanju.
Kako se že povezujete s krajem in kje še
vidite možnosti?
Osnovna šola Frankolovo je tradicionalno
vpeta v kraj. Starejši učitelji ugotavljajo,
da je tega danes manj kot včasih. Večina
se pripelje in odpelje v službo nekam
vstran od otroških oči. Pregovor pravi:
“Dojenčku zadošča mama, ko otrok shodi
družina, kasneje pa potrebuje celo vas, da
ga vzgoji.” Želel bi, da se izvijemo iz teh
okovov in najdemo čas zase in za druge.
Menim, da imava danes premalo časa za
tako obširno temo.
Se vam zdi, da imajo otroci
Frankolovem dovolj možnosti
kakovostno izobraževanje?

Radi hodite v šolo?

Kaj pa počnete po šoli?

Ja, rad hodim! Ravnateljevanje mi še
vedno predstavlja izziv. Moj dan v šoli se
začne pred sedmo, po navadi pridejo v tem
času na vrsto nujne stvari, ki jih je potrebno
urediti za nemoten potek pouka. Do
devetih potem navadno učim matematiko

Različne stvari. Vozim svoje otroke na
aktivnosti. Hčerki se ukvarjata ena z
baletom, druga s sodobnim plesom, zato
ju vozimo v Celje. Urejamo si tudi hišo,
v katero smo se priselili. Drugače pa se
trenutno ukvarjam z izdelavo elektronskih
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Dovolj ja – vseh ne! Pri tem se seveda
držimo predpisov države, je pa res, da
imamo manj učiteljev in s tem nekoliko
manjšo ponudbo različnih dodatnih
aktivnosti za učence. Tako so izbirni
predmeti omejeni na šest ali sedem
predmetov. Vendar mislim, da to ni tako
problematično, saj je bolj pomembno, na
kakšen način se tisto, kar ponujamo, izvaja.

Pri tem po navadi upoštevamo želje
učencev in poskušamo poiskati ustrezne
kadre za poučevanje premetov, ki si jih
učenci najpogosteje zaželijo. Izvajamo
recimo nemščino, turistično vzgojo,
široko športno področje, računalništvo,
gledališki klub, astronomijo in ﬁlozoﬁjo.
Kako šola pomaga svojim učencem
prepoznavati njihove interese?
Skozi široko ponudbo interesnih
dejavnosti. Poleg izbirnih predmetov
imamo tudi obšolske dejavnosti,
raziskovalne naloge, udeležujemo se
srečanj raziskovalcev z bolj družboslovnih
področij – sociologija, psihologija,
zgodovina. Konkretno za poklicno
odločanje so na voljo tudi računalniška
testiranja, občasno omogočamo tudi
predstavitve različnih srednješolskih
programov, odpravimo pa se tudi na
obisk na različne srednje šole.
Se tudi na OŠ Frankolovo pozna, da
smo v Evropski skupnosti?
Se. Če ne drugače, pa s tem, da uvajamo
Evropski jezikovni listovnik – učence
usmerjamo v načrtno in sistematično
zbiranje dokazil o znanju tujih jezikov.

Internet torej ni vse?
Vzemimo primer matematike. Če
vpišemo v iskalnik geslo s tega področja,
se nam odpre ogromno zadetkov, pojavi
pa se vprašanje, kako jih učinkovito
razbrati, da dobimo informacijo, ki jo
potrebujemo. Pri učencih se pogosto
dogaja, da sicer brskajo po internetu,
a nazadnje tisto, kar iščejo, najdejo
v knjižnici; razen morda specialnih
ali novejših znanj, recimo s področja
ekologije. Bolj pomembno se mi zdi
vprašanje, kako naj sploh motiviramo
otroke, da bodo kaj počeli – da bodo
osvajali nova znanja.

PET LET DELOVANJA
ŠPESOVEGA DOMA

Prihaja najljubši čas vseh, ki hodijo v šolo
– počitnice. Kako jih boste preživeli?
Z družino se bomo odpravili na obiske
bližnjih in daljnih sorodnikov. Ker kar
trije v naši družini potrebujejo morski
zrak tudi iz zdravstvenih razlogov, pa si
želimo tudi na morje.
Alenka Blazinšek

Učitelj ni več edini vir znanja. Kako
stopate v korak s časom?
Učitelj nikoli ni bil edini vir znanja. Sicer
je res, da imamo danes mnogo drugih virov
znanja, kot je na primer internet, toda kar
precej časa traja, preden učenec pride do
stopnje, da jih zna uporabljati. Vendar pa
to ne pomeni, da smo omejeni na tablo,
kredo in zvezek. Uporaba računalnikov, v
katere je bilo položenega veliko upanja
v preteklosti, se srečuje z dejstvom, da
obvezni program osnovne šole nudi zelo
malo izobraževanja za učinkovito rabo,
poleg tega pa računalniki in internet niso
za vse enako dostopni. Zato poskrbimo,
da je možno delo, kar ga je potrebno
narediti z računalnikom, opraviti že v šoli.
Spoštujemo odločitev staršev, ki se ne
odločijo za nakup računalnika ali interneta,
zavedamo pa se tudi problematike dostopa
do neprimernih vsebin.

V prvih dneh meseca maja je minilo pet
let, odkar je Dom starejših v Vojniku
odprl svoja vrata prvim stanovalcem.
Danes predstavlja nepogrešljivi del
vsakdana Občine Vojnik in je primerno
vpet v njene aktivnosti. To sta na
proslavi, ki so jo v ta namen pripravili
v domu, poudarila tako direktor in
lastnik doma Dragan Žohar, kot tudi
župan Občine Vojnik, Beno Podergajs.
V svojih spominih na začetke sta se
s spoštovanjem spomnila gospoda
Frančeka Špesa, kateremu se je v letu
2003 izpolnila želja, saj je na travniku
nad njegovo hišo, ki ga je v ta namen
podaril občini, zrasel dom za starejše,
kjer je tudi sam preživel svoja zadnja
leta.
V kulturnem programu so sodelovali
pevci moškega zbora s Frankolovega
in člani Folklorne skupine Slavko
Šlander iz Celja. Ob tej priložnosti se je
zaposlenim, kot tudi tistim stanovalcem,
ki so v domu od vsega začetka, direktor
zahvalil s priložnostnimi darili, v
spomin dobrotniku Frančeku Špesu pa
od sedaj vhod krasi spominska plošča z
njegovim likom.
Elči Gregorc
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Kmetijstvo
Edina rešitev za obstoj
čebel je miroljubno
kmetijstvo
V Sloveniji množično umirajo čebelje
družine. Na Čebelarski zvezi Slovenije
(ČZS) sporočajo, da jih na pomore čebel
zadnjih štirinajst dni opozarjajo z različnih
koncev Slovenije. Čebelarji sumijo, da so
za pomore kriva ﬁtofarmacevtska sredstva.
Poslanka Marjetka Uhan (NSi), ki se ukvarja
s prodajo ﬁtofarmacevtskih sredstev in je
bila glasna zagovornica bolj liberalnega
zakona o ﬁtofarmacevtskih sredstvih, ki
ga je DZ sprejel pred malo več kot letom
dni, je ob pomoru čebel izjavila: »Potrebno
je odkriti kršitelje oziroma povzročitelje
umorov čebel in jih ustrezno kaznovati.
Fitofarmacevtska sredstva so nevarna tako
za živali kot za ljudi, zato jih je potrebno
uporabljati strokovno in odgovorno. Če
bi se porabniki ﬁtofarmacevtskih sredstev
držali zakona in navodil, do tega gotovo
ne bi prišlo.« Vir: http://www.vest.si/2008/
05/13/pomori-cebel/
V Združenju za razvoj miroljubnega
kmetijstva nam morala, etika in ustava
RS ne dopuščajo biti tiho, ko gre za
uničevanje, zastrupljanje in ubijanje
narave, živali in voda. Znano je, da so
naša polja in travniki že preobremenjeni s
kemijo, z gnojem in gnojnico, da pijemo
v Sloveniji zaradi tega slabo vodo, da
so v Organizaciji Združenih narodov za
kmetijstvo FAO priznali, da je množična
reja živali eden največjih onesnaževalcev in
glavnih krivcev za klimatske spremembe,
kakor tudi, da je možno brez strupov in
živalskih izločkov pridelati dovolj hrane
za vse ljudi. Res čudno, da odgovorni v
državi javno zagovarjajo in napeljujejo
k dejanju, ki je v nasprotju z ustavo RS,
in to brez kakršne koli odgovornosti. Po
ustavi RS smo namreč vsi dolžni skrbeti
za ohranjanje naravnega bogastva.
Upravičeno se lahko vprašamo, ali bo kdo
izmed pretekle in sedanje politične elite,
ki je torej protiustavno zapeljala kmete
v to ubijajoče in uničujoče kmetijstvo,
kazensko odgovarjal ali se je vsaj
pripravljen javno opravičiti državljankam
in državljanom, mladini in otrokom za vse
to. Težko je trditi, da tla in rastline, ki nas
hranijo, ter voda, ki nas krepi in odžeja,
niso del naravnega bogastva Slovenije.
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Velikokrat slišimo, da so otroci naše
največje bogastvo. Zastavlja se vprašanje,
kako si zagovorniki uničevanja tal in voda
predstavljajo življenje naših otrok brez
rodovitnih polj in pitne vode. Je morda
uničevanje in ubijanje narave in živali
načrtno in s tem tudi nas in naših otrok?

Vsako škropivo nosi v sebi
informacijo o ubijanju
Kot kmetje z drugačnimi izkušnjami
želimo dodatno pojasniti to problematiko.
Vsako škropivo nosi v sebi informacijo o
ubijanju. Prav tako je znano, da rastline
proizvajajo snovi, s katerimi bi se zaščitile
pred pesticidi, ker nimajo jeter. Te snovi
pa so lahko strupene za človeka, tako da
lahko dobimo dvojni strup.
Trditev, da bi prišlo do pomanjkanja hrane
brez uporabe pesticidov, je smešna in zelo
zavajajoča, kajti kljub strupom in kemiji je
ena tretjina ljudi na Zemlji lačnih oz. vsak
dan zaradi lakote umre 40.000 otrok.

Grozljiv podatek, vendar
resničen. In zakaj?
Pravi odgovor za lakoto v tretjem svetu, ki
se ga poskuša prikriti, je mnogim že dolgo
znan, verjetno tudi gospe Marjetki Uhan,
poslanki Nove Slovenije, zagovornici
uporabe pesticidov, in se glasi: množična
reja živali v zahodnem svetu je eden izmed
glavnih krivcev za lakoto v tretjem svetu.
Poglejmo zakaj: na določeni površini
zemlje, ki služi za krmo živali, z mesom
teh živali nahranimo deset ljudi; če bi
bila zasejana npr. z grahom, s prosom, z
lečo, ajdo ali ječmenom, namenjeno za
hrano ljudi, pa nahranimo sto ljudi. Torej
brez mesne produkcije bi človeštvo imelo
dovolj hrane tudi brez uporabe pesticidov
in ne bi izumirale čebele ter mnoge druge
živali in rastline.
Več kot 50 % vsega žita se porabi za
krmo živali, tretjina afriškega pridelka
arašidov, ki je bogat z beljakovinami,
je namenjenega krmi zahodnoevropske
živine in perutnine. Za vsakih 16 kg žita,
ki je namenjeno krmi živine, dobimo le
1 kg mesa; stroški proizvodnje mesa so v
povprečju do desetkrat višji od stroškov
pridelave zelenjave; za pridelavo 1 kg žita
potrebujemo 60 litrov vode, za 1 kg mesa
16. junij 2008

pa 2500 do 6000 litrov vode. Izračunano
in dokazano je, da bi se dodatno lahko
prehranilo 100 milijonov ljudi, če bi
se poraba mesa v industrijskih deželah
zmanjšala samo za 10 %.
Takojšnja prepoved uporabe kemije v
kmetijstvu in reje živali bi pomenila
ozdravitev in ponovno naravno rodovitnost
tal ter drastično izboljšanje pitne vode, tudi
mnogih potokov, ki so trenutno onesnaženi
zaradi gnoja, gnojnice in kemije. Izboljšanje
bi se pokazalo že v nekaj letih.

Rešitev je torej le v
miroljubnem kmetijstvu
Osnovna ideja miroljubnega kmetijstva je
vzpostaviti mir z ljudmi, živalmi, rastlinami
in minerali, torej s celotnim stvarstvom.
Ni nobenega izkoriščanja, ubijanja in
prehranjevanja s trupli živali. Torej naloga
kmetov, predelovalcev in prodajalcev je,
da se učijo tako živeti. Zemlja je za nas
živ organizem in podobno kakor človek
potrebuje počitek. Po opravljenem delu
se morajo spočiti tudi polja za naslednjo
aktivno fazo rodnosti. Njive nam dve
leti rodijo, tretje leto ostanejo v prahi
(neobdelane) in črpajo novo moč. Zdrava,
spočita zemlja in pa stare odporne sorte
so osnovni pogoj in eden izmed temeljev
našega kmetovanja. Živali so naši prijatelji.
Lahko živijo z nami, vendar ne zato, da bi
jih izkoriščali, prodajali, klali in pojedli.
Stanko Valpatič, predsednik

KNJIŽNICA VOJNIK

Prušnikova 5, telefon 426-17-76
Delovni čas v juliju in avgustu:
Ponedeljek in sreda: od 12. do 19. ure
Torek, četrtek in petek: od 9. do 14. ure
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

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 17/66, 16. JUNIJ 2008

VSEBINA:
1. JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2008
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Uradni del
Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik
(Ur. l. RS 59/06 in 67/06) ter 8. in 9. člena Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Ur. list RS, 17/
96 in 63/00) Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE
VOJNIK V LETU 2008
I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški
grb in bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet
Občine Vojnik ob občinskem prazniku v začetku
oktobra.
II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom,
skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom,
zavodom in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno
delo in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek
na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti,
ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo
občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko
delo, za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj
in ugled občine Vojnik ali za zelo pomembne enkratne
dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za
nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe
v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo
ﬁzične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev
priznanja ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v
pisni obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju;
- podatke o kandidatu;
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni ali
bronasti vojniški grb);
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- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega
opisa uspeha ali dosežka;
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z
drugimi podobnimi uspehi;
- datum predloga.
IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine
Vojnik s posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna
vojniška grba in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik vključno do torka,
19. 8. 2008.
Janez Karo,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Spoštovani!
Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 13.
občinski praznik. V preteklih letih smo nekaj priznanj
že podelili občanom in društvom na območju naše
občine.
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato
vas prosimo, spoštovani občani in občanke, da nam
posredujete svoje predloge. Morda je vaš sorodnik,
prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali
zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke, za
katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga
posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV
je torek, 19. 8. 2008. Lahko predlagate tudi več
kandidatov, društev ali organizacij ter priložite
obrazcu daljšo obrazložitev.

Uradni del

___________________________________
(ime in priimek predlagatelja)
___________________________________________
(naslov predlagatelja)
____________________________________
(poštna številka in pošta)
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8
3212 VOJNIK
Datum: _________2008
Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2008
Na podlagi Javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Ogledalo št. 66) predlagam, da prejme priznanje Občine
Vojnik:
1.
(ime in priimek, naslov kandidata)
2. Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Predlagano priznanje:

1. zlati vojniški grb
2. srebrni vojniški grb
3. bronasti vojniški grb
(obkrožite številko)
Podpis predlagatelja
________________________
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KRITERIJI ZA DOLOČITEV
OBJEKTOV PO UREDBI
O VRSTAH OBJEKTOV
V Uradnem listu RS, št. 37/08 je bila
sprejeta Uredba o vrstah objektov
glede na zahtevnost, ki bo pričela
veljati 15. maja 2008.

1. V čem se razlikuje ureditev na
področju zahtevnih objektov v
razmerju z ureditvijo, ki je veljala do
15. aprila 2008?
Po navedeni novi uredbi so kriteriji
za določitev objektov, ki spadajo med
zahtevne objekte, natančneje določeni
kot v prejšnji.
Vrste zahtevnih objektov so po 1. tč. te
uredbe vsi tisti objekti, ki imajo:
- velike dimenzije, kar pomeni, da
seštevek prostornine vseh prostorov
presega 5000 m3, ali da višina presega
15 m, merjeno od terena do kapi ali vrha
konstrukcije, ali je nosilni razpon večji
od 8 m (pri prednapeti konstrukciji
10 m);
- globoko temeljenje, ko je pri pasovnih
temeljih razmerje med globino in širino
večje od 4, ali pri pilotnem temeljenju,
če so piloti daljši od 20 m, ali pri
kesonskem temeljenju;
- podzemne dele, katerih globina
presega 15 m;
- pomembne morebitne vplive na
okolje in je zanje predpisana obvezna
presoja vplivov na okolje.
V 2. in 3. točki te uredbe pa je
določeno, da med zahtevne objekte
spadajo tudi tisti, ki so uvrščeni v
določene skupine objektov po enotni
klasiﬁkaciji vrst objektov in objektov
državnega pomena, nekateri med njimi
ne glede na obseg (npr. avtoceste,
hitre ceste, glavne ceste, regionalne
ceste, železnice, ...), drugi pa, če
presegajo zakonsko določene mejne
vrednosti (npr. stanovanjske stavbe
z oskrbnimi stanovanji z več kot 30
stanovanji, gostinske stavbe z več kot
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100 posteljami, upravne in pisarniške
stavbe ter trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti z uporabno
površino več kot 4000 m2, rezervoarji,
silosi in skladišča, če je prostornina
večja od 1000 m3, stavbe za kulturo in
razvedrilo z več kot 2000 m2 pokritih
površin ali z več kot 200 prostori za
obiskovalce, stavbe za zdravstvo z več
kot 2000 m2 površine, športne dvorane
z več kot 2000 m2 pokritih površin
ali z več kot 500 prostori za gledalce,
prenosni plinovodi s premerom 150
mm in več, elektroenergetski vodi z
napetostjo 110 kW ali več, cevovodi za
odpadno vodo s premerom 1 m ali več,
odlagališča odpadkov, če zmogljivost
presega 500 ton, itd.
2. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni
in katere vrste objektov se uvrščajo med
enostavne objekte, za katere pa vemo,
da od 15. aprila 2008 dalje ni potrebno
pridobiti gradbenega dovoljenja?
Najprej je potrebno opozoriti, da se
objekt šteje za enostavni objekt, za
katerega ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, če so skupaj (kumulativno)
izpolnjeni naslednji pogoji:
da je objekt v citirani uredbi izrecno
določen kot enostavni objekt;
da ima investitor pravico graditi na
zemljišču, na katerem namerava
zgraditi objekt (ustrezna pravna
podlaga);
da gradnja objekta ni v nasprotju s
prostorskimi akti (zazidalni načrt,
lokacijski načrt, PUP, občinski
prostorski načrt itd.);
- da so upoštevani vsi pogoji in zahteve
za gradnjo enostavnega objekta,
določeni s to uredbo.
Uredba razvršča enostavne objekte, za
katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, glede na namen v več
skupin, in sicer:
a) objekti za lastne potrebe;
b) pomožni infrastrukturni objekti;
c) pomožni obrambni objekti;
d) pomožni kmetijsko - gozdarski objekti;
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e) začasni objekti;
f) vadbeni objekti;
g) spominska obeležja;
h) urbana oprema.
V nadaljevanju bodo po posameznih
skupinah predstavljeni nekateri najbolj
frekventni objekti, oz. tisti, za katere
stranke najbolj pogosto povprašujejo.
2a) V skupino enostavnih objektov
za lastne potrebe spadajo: nadstrešek
do 30 m2, rezervoar za utekočinjen
naftni plin ali nafto do 5 m3, mala
čistilna naprava do 50 populacijskih
enot, zajetje, vrtina ali vodnjak do 30
m globine, zbiralnik za kapnico do 30
m3, enoetažni pritlični objekt s tlorisno
površino do 4 m2, utrjena dvorišča do
površine 300 m2.
2b) V skupino pomožnih
infrastrukturnih objektov spadajo:
pomožni cestni objekti, npr. objekti
javne razsvetljave, varovalne in
protihrupne ograje do višine 2,2 m;
pomožni železniški objekti, npr.
zavetišče na železniških postajališčih,
če je njegova tlorisna površina do 50
m2;
pomožni letališki objekti;
pomožni pristaniški objekti;
pomožni žičniški objekti;
pomožni energetski objekti, npr.
priključni plinovod za male kurilne
naprave v enostanovanjskih
stavbah, priključek na distribucijsko
plinovodno omrežje, etažni plinski
priključek za etažno ogrevanje,
nizkonapetostno distribucijsko
elektroenergetsko omrežje;
telekomunikacijske antene in oddajniki,
katerih uporabni signal ne pokriva več
kakor 100 metrski pas okoli oddajne
točke;
pomožni komunalni objekti, npr.
vodovodni priključek na javno
vodovodno omrežje, kanalizacijski
priključek na javno kanalizacijsko
omrežje, tipska oz. montažna greznica
do 50 m3, cestni priključek na javno
občinsko cesto, če je njegova višina
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do 3m, njegova dolžina pa do 30 m
in je pridobljeno soglasje upravljavca
takšne ceste, priključek na vročevod
oz. toplovod, vključno z vročevodno in
toplovodno toplotno postajo z nazivno
močjo do 300 kW;
pomožni objekti na mejnih prehodih;
pomožni objekti za spremljanje stanja
okolja;
vrtina ali vodnjak, potrebna za
raziskave.
2c) V skupino pomožnih obrambnih
objektov spadajo npr. objekti varnostne
signalizacije, heliport, velikosti do 50
m2, itd.
2d) V skupino pomožnih kmetijskogozdarskih objektov spadajo npr.:
čebelnjak, to je montažen ali lesen,
enoetažen in pritličen objekt, namenjen
gojenju čebel, če je njegova bruto
površina največ 20 m2 in višina najvišje
točke največ 3m, merjeno od najnižje
točke objekta, katerega streha je hkrati
strop nad prostorom;
gozdna učna pot;
poljska pot dolžine do 1 km, širine pa
do 2,5 m;
ribnik kot vodno zajetje, če nima stika
z odprto vodo tlorisne površine pri
betonskem koritu do 30 m2, pri umetno
narejeni ali naravni kotanji pa do 100
m2, globina od terena oz. roba korita
do dna pa do 2 m;
vrtina ali vodnjak za namakanje
kmetijskih zemljišč, če je njegova
globina do 30 m;
hlevski izpust, tlorisne površine do
180 m2;
ograje za pašo živine, nižje od 1,5 m;
kozolec, to je lesena konstrukcija za
sušenje in shranjevanje kmetijskih
pridelkov, praviloma krme, z dolžino
največ 30 m in višine najvišje točke
objekta največ 6 m;
senik z bruto površino največ 30 m2.
2e) V skupino začasnih objektov
spadajo:
odprti sezonski gostinski vrt, tlorisne

površine največ 50 m2 in višina najvišje
točke največ 4 m, merjeno od najnižje
točke objekta;
pokrit šotor z napihljivo konstrukcijo
ali v montažnem šotoru, če je njegova
tlorisna površina do 500 m2, višina
najvišje točke pa do 6 m;
oder z nadstreškom, tlorisne površine
do 30 m2;
pokrit prireditveni prostor, kamor
sodi tudi športno igrišče, z napihljivo
konstrukcijo ali v montažnem prostoru,
vključno s sanitarnimi prostori, če je
njegova tlorisna površina do 500 m2,
oz. več, če ima šotor certiﬁkat;
cirkus, če so šotori in drugi objekti
montažni;
začasna tribuna za gledalce na prostem,
če je njena tlorisna površina največ
100 m2 in višina največje točke največ
6 m;
objekti,
namenjeni
začasnemu
skladiščenju nenevarnih snovi bruto
površine do 15 m2.
2f) V skupino vadbenih objektov
sodijo npr.
objekti, namenjeni športu in rekreaciji
na prostem;
objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti
ter reševanju;
vojaško skladišče;
zaklonilnik.
2g) Spominska obeležja
2h) Urbana oprema, kot npr. javna
telefonska govorilnica s tlorisno
površino do 10 m2, večnamenski kiosk
oz. tipski zabojnik, če je njegova tlorisna
površina do 100 m2, višina pa do 4 m nad
terenom, otroško igrišče, če je njegova
tlorisna površina do 500 m2, itd.
3. Kateri objekti se po novem uvrščajo
v kategorijo nezahtevnih objektov, za
katere je po 15. aprilu 2008 potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje v
skrajšanem ugotovitvenem postopku?
Tudi pri nezahtevnih objektih bodo v
okviru posameznih skupin predstavljeni
16. junij 2008

29

tisti objekti, za dovoljenja katerih
stranke najbolj pogosto povprašujejo.
Nezahtevni objekti, za katere si bo po
novem potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, se glede na namen delijo v
več skupin, in sicer so to:
a) objekti za lastne potrebe;
b) ograje;
c) škarpe in podporni zidovi;
d) pomožni infrastrukturni objekti;
e) pomožni kmetijsko - gozdarski objekti;
f) začasni objekti, namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam;
g) spominska obeležja;
h) objekt za oglaševanje;
i) prijavnica;
j) objekt za telekomunikacijsko opremo.
3a) V skupino nezahtevnih objektov za
lastne potrebe spadajo npr. drvarnica
do 12 m2, garaža do 30 m2, steklenjak
(zimski vrt) do 30 m2, uta do 15
m2, bazen do 30 m2, lopa do 15 m2,
nepretočna greznica do 50 m3, utrjene
dovozne poti do 300 m dolžine in širine
do 4 m.
3b) V skupino ograj, nižjih od 2,2 m,
sodijo vse tovrstne ograje, razen ograj
za pašo živine, nižjih od 1,5 m.
3c) Škarpe in podporni zidovi, če
njihova višina ne presega 1,5 m.
3d) V skupino pomožnih
infrastrukturnih objektov spadajo
nezahtevni objekti, kot so pločnik
in kolesarska steza ob vozišču
ceste, če je skupna širina kolesarske
steze in pločnika do 3 m, bazne
postaje, namenjene javnim
telekomunikacijskim storitvam,
antenski drogovi največ 10 m nad
površino strehe, mala komunalna
čistilna naprava do 50 populacijskih
enot itd.
3e) V skupino pomožnih kmetijskogozdarskih objektov se uvrščajo npr.:
kozolec tlorisa do 150 m2;
kmečka lopa do 30 m2;
OgledalO 06/66

Kotiček Upravne enote Celje
rastlinjak, do višine največ 3 m;
silos, tlorisne površine največ 30 m2
(stolpasti silos oz. 150 m2 (koritasti
silos);
skedenj, do 150 m2;
senik, do 150 m2;
gnojišče, do 200 m2;
zbiralnik gnojnice, do 150 m2;
poljska pot, širine do 2,5 m;
gozdna cesta, če je dolžina daljša od 2
km, širina vozišča pa do 3,5 m;
obora za rejo divjadi.
3f) V skupino začasnih objektov,
namenjenih sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam se uvrščajo objekti, kot
so kiosk ali tipski zabojnik, največ 20
m2, pomol, če je dolžina večja od 5 m
in manjša od 10 m, širina pa manjša od
1,5 m.
3g) V skupino spominskih obeležij kot
nezahtevni objekt ne sodijo spominske
plošče, ki so sestavni del stavbe in so
manjše od 1 m2, ter spomenikov in
spominskih obeležij na pokopališčih.
3h) V skupino objektov za oglaševanje
se uvrščajo reklamni stolp ali pano,
na katerega so nameščena oglasna
sporočila, s površino prostora za
namestitev oglasnih sporočil do 20 m2
in višino najvišje točke 7 m.
3i) V skupino prijavnic spada stavba
za opravljanje nadzora na območju
vojašnice, tlorisne površine do 50 m2.
3j)
V
skupino
objektov
za
telekomunikacijsko opremo spadajo
objekti tlorisne površine do 30 m2,
za nameščanje radijskih postaj za
radioamaterje s pripadajočimi antenami
do višine 10 m.
4. Kako je z vzdrževanjem objektov po
novem?
Navedena uredba podrobneje določa
redna in investicijska vzdrževalna
dela. Če je s predpisom določeno, da
je treba pred začetkom vzdrževalnih
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del pridobiti soglasje, mora investitor
vložiti zahtevo za izdajo soglasja
pri pristojnem organu oz. službi.
Investicijska vzdrževalna dela so dela
na objektu ali za potrebe objekta in
vključujejo izvedbo popravil, gradbenih
inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike,
z njimi pa se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminja njegove
zmogljivosti, velikosti, namembnosti
in zunanjega videza (v takšnih primerih
je potrebno pridobiti ustrezno gradbeno
dovoljenje).

vgradnje strešnih oken;
namestitev hišnih TV-anten.
Redna vzdrževalna dela pa vključujejo
izvedbo manjših popravil in del na
objektu ali v prostorih, ki so v objektu,
kakršna so prepleskanje, popravilo vrat
in oken, zamenjava poda, zamenjava
stavbnega pohištva s pohištvom enakih
dimenzij in podobno, ter s katerimi se
ne spreminja zmogljivost inštalacij,
opreme in tehnoloških naprav, ne
posega v konstrukcijo objekta in se
tudi ne spreminja zmogljivost, velikost,
namembnost in zunanji videz objekta.

Med investicijska vzdrževalna dela
spadajo zlasti:
namestitev agregata za proizvodnjo
električne energije;
namestitev naprave za ogrevanje;
namestitev sončnega zbiralnika ali
sončnih celic;
namestitev toplotne črpalke;
namestitev vetrnice za proizvodnjo
električne energije;
izvedba vrtine za geosondo;
namestitev klima naprav;
izvedba notranjih inštalacij;
izvedba klančin za dostop v objekt;
ureditev dvorišč;

V
vseh
navedenih
primerih
investicijskih in rednih vzdrževalnih
del torej ni potrebno pridobivati
gradbenega dovoljenja.
5. Kateri objekti se po novi ureditvi
uvrščajo med manj zahtevne objekte
glede na ureditev, ki je veljala do 15.
aprila 2008?
Manj zahtevni objekti so vsi objekti,
ki niso uvrščeni med zahtevne,
nezahtevne ali enostavne objekte.
Upravna enota Celje

Celje, ulica mesta Grevenbroich 9
- servis in prodaja ra�unalniške opreme
- svetovanje pri nakupu, internetne rešitve
- servis vseh vrst tiskalnikov
El. Pošta: info@mprint.si
- svetovanje in izgradnja ra�. omrežij
Tel: 03 490-4010
- prodaja rabljenih ra�unalnikov
gsm: 031 644-572
- celovite protivirusne zaš�ite
WEB: www.mprint.si
- originalni potrošni material
SMO PRAVI NASLOV, KO SE POJAVIJO TEŽAVE Z VAŠO
RA�UNALNIŠKO OPREMO!
Strokovno, kvalitetno in po konkuren�nih cenah z vami in za vas že 10 let!
Kolektiv Mprint
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Kultura
ČEŠKI UMETNIKI V CELJU
IN VOJNIKU

je prisrčna dobrodošlica v Globočah, kjer
je češke goste s svojo glasbo pričakala
Joškova banda. Predstavniki LU Celje
in češki gostje smo si ogledali Galerijo
PIROS, katere lastnik je Jože Žlaus. Ta pa

Kot smo že poročali, je Ljudska univerza
Celje z ljudskima skupinama Joškova
banda in Ljudske pevke iz Jezerc bila na
partnerskem obisku na Češkem, in sicer
v Základní Umělecká škola F. A. Šporka,
Jaroměř. Gre sicer za tradicionalno
kulturno, partnersko sodelovanje, za
vključevanje mladih, ki se letno udeležujejo
projektov na Češkem in v Sloveniji.
Tokrat so se češki prijatelji odzvali vabilu
Ljudske univerze Celje in prišli na obisk
v Celje, ko v Sloveniji praznujemo Teden
vseživljenjskega učenja. Gostovali so tudi
v Vojniku in Šmartnem v R. d.
Uradni del obiska se je pričel ravno na
dan, ko praznuje Evropa. Pozdravne
besede so izrekli direktor Ljudske univerze
Celje, Aleš Štepihar, podžupan Mestne
občine Celje, Stanislav Hren, župan
občine Jaroměř, Jiři Klepsa in seveda oba
organizatorja: češki direktor ZUŠ Jaroměř,
Pavel Linha ter organizatorka izmenjave s
strani LU Celje.
Sledila je lutkovna predstava Lonček
kuhaj v priredbi in izvedbi gospe Jaroslave
Holásove. Jaroslava Holásova je poskrbela,
da smo se nasmejali vsi, od najmlajših
do uglednih gostov. Češki gostje so si
nato ogledali tudi mestno jedro Celja in
prisluhnili njegovi zgodovini.
Obisk so nadaljevali v Vojniku na sprejemu
pri županu Benediktu Podergajsu. Na
Občini Vojnik je prišlo tudi do dogovorov
za sodelovanje na gospodarskem področju
med občinama Vojnik in Jaroměř. Sledila

je izvedel tudi kratko graﬁčno delavnico,
na kateri smo vsi udeleženi, vsak zase,
izdelali graﬁko Primoža Trubarja. Tako
so tudi Čehi spoznali pomemben del
slovenske zgodovine in začetke pisane
besede na Slovenskem. Jože Žlaus je
napisal tudi besedilo za kratko lutkovno
predstavo o kravici, ki potuje iz Jaroměřa
v Globoče. Navdih zanjo je dobil na
obisku na Češkem oktobra lani. Skupaj z
Društvom Smeško Ljudske univerze Celje

-Partnersko sodelovanje

so uprizorili premierno predstavo, ki je
na obraze čeških gostov narisala izraz
prijetnega presenečenja in velik nasmeh.
Ob tej priložnosti bi radi izrekli iskreno
zahvalo za lep sprejem in dobrodošlico
županu Benediku Podergajsu, Jožetu
Žlausu in Joškovi bandi.
Poleg kulture in ogledov smo za češke
prijatelje organizirali pohod na Celjsko
kočo, ki ga je vodil Franci Pusar. Številni
lepi razgledi na Celje, Savinjo in Stari grad
so se češkim gostom vtisnili v spomin.
Zaključek celotnega dogajanja je bil
koncert v cerkvi Sv. Martina v Šmartnem
v Rožni dolini. Program je povezovala
organizatorka partnerskega sodelovanja.
Za jezikovno premostitev pa je s prevodi
poskrbel prof. Jože Lipnik.
Ko so s prijetnimi občutji in vtisi odhajali,
so nam že izrekli dobrodošlico z obljubo
dobrega sodelovanja tudi v bodoče in nas
povabili, da pridemo skupaj z Joškovo
bando kmalu spet v Jaroměř na Češkem.
Ljudska univerza Celje v Tednu
vseživljenjskega učenja 2008 uresničuje
evropski kulturni dialog z vključevanjem
posameznikov in skupin iz mestnega
in vaškega okolja, hkrati pa skrbi, da
vključuje širšo ljudsko in kulturno množico
vseh generacij, ki se uči na vseh ravneh
življenja.
Darja Grdina,
Ljudska univerza Celje

SPREMENJEN ORDINACIJSKI ČAS
V POLETNIH MESECIH
V času letnih dopustov (junij, julij, avgust) bomo v ZP Vojnik in ZP Dobrna spremenili
delovni čas. Zdravniki bodo ordinirali samo v dopoldanskem času, bolniki pa se bodo
morali v popoldanskem času za nujne primere obračati na dežurno službo v ZD Celje
(Gregorčičeva ul. 5, Celje; tel. št.: 5434-511).
Zdravniki v ZP Vojnik in Dobrna bodo ordinirali:
od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 14.30,
v petek od 7.30 do 13.30 in
v soboto od 7.30 do 11.30.
Vljudno naprošamo vse kronične bolnike, da se pozanimajo, kdaj odhaja njihov osebni
zdravnik na dopust in si pravočasno zagotovijo ustrezne recepte. Le tako se bodo
izognili nepotrebnemu čakanju in nejevolji, saj je med letnimi dopusti obremenitev
posameznih ordinacij zelo velika.
Želimo vam prijetno in zdravo poletje.
Kolektiv ZP Vojnik in Dobrna
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Kultura
LJUBEZEN IN PESEM
Z ROKO V ROKI

TRUBAR V GRAFIKI

2. SAMOSTOJNI KONCERT
VOKALNE SKUPINE ‘IN SPIRITU’
Vokalna skupina ”In spiritu” nas je v
soboto, 31. maja, v dvorani Kulturnega
doma v Vojniku skupaj z gostjo večera
Željko Predojević popeljala po oazah
slovenskih in modernih ljubezenskih
pesmi. Svoj drugi samostojni koncert so

Po koncertu so obljubili, da so že z
mislimi v prihodnjem letu, ko bodo zopet
organizirali koncert, ki bo verjetno tako kot
ta še mnogim ostal v nepozabnem spominu.
Dokazali so, da pesem naredi še bogatejšo
tudi zanimiv scenarij koncerta, kakšen
modni dodatek, koreografski element in še
kaj, vokalna skupina ‘In spiritu’ pa je tista,
ki doda pesmi piko na i, zapoje jo s srcem
in z dušo.

Ob 500-letnici Trubarjevega rojstva
se po naši domovini vrstijo različne
prireditve in slovesnosti. Tudi v okviru
galerije Piros iz Globoč bo praznično
leto obeleženo na povsem svojstven
način. Na kopiji stare graﬁčne preše
se v galeriji in po šolah tiskajo graﬁke
z likom Trubarja in tretje strani
katekizma iz l. 1550. Učenci si ob
kratki razlagi o življenju in pomenu
Trubarja sami natisnejo zanimivo
graﬁko, ki je lep spomin na Trubarja
in njegovo pomembno delo za vse
Slovence. Lahko rečemo, da je Trubar
s tem postavil temelje slovenskega
knjižnega jezika.
Jože Žlaus

Tjaša Podergajs

fantje posvetili prav ljubezni, saj je zanje
ljubezen edini ključ, ki odpira vrata srca in
je vselej zaznamovana s pesmijo in z lepoto
harmonije. Rodi novo pesem, nov smehljaj,
srečo, veselje, prijateljstva, nove zmage in
nova življenja.
Na krilih atomov ljubezni in veselja do petja
so letos v svojo družino sprejeli novega
člana. Aljaž Pavlin je Celjan in obiskuje I.
gimnazijo v Celju. Uči se solo petja in poje
v gimnazijskem zboru. Njegova posebnost
je tako imenovani beat box oz. bobnanje z
usti.
Pri polni dvorani ljudi, scensko bogatem
odru, prijetni voditeljici Alji Tihle in fantih,
ki so nas še posebej v drugem delu koncerta
z raznimi koreografskimi dodatki in celo z
zaigranim ljubezenskim prizorom spomnili
na to, kako enkratna je ljubezen, iskrenega
podoživljanja ljubezni ni manjkalo.
OgledalO 06/66

32

16. junij 2008

Intervju
MOJCA SKALE, PRVA
ODGOVORNA UREDNICA
GLASILA OGLEDALO
Novoustanovljena Občina Vojnik si je
takoj na začetku zadala naloge. Med njimi
je bilo tudi občinsko glasilo Ogledalo,
za katerega je bil potreben odgovorni
urednik. Izbrali so gospo Mojco Skale,
sposobno sodelavko, ki je bila vedno
polna idej in pripravljena svoj prosti
čas podariti delu za občane. Začelo je
nastajati Ogledalo.

dogodki, ki so se me dotaknili. Skupaj z
uredniškim odborom smo želeli narediti
občanom všečen časopis, da ga bodo brali in
se tako seznanili s pomembnimi preteklimi
in prihodnjimi dogodki ter aktivnostmi.
Učinek našega dela se je pokazal v vsaki
izdani številki. Seveda, najlepše je bilo, ko
sem držala v rokah prvo, čeprav skromno
številko. Tiste zelene barve se bom vedno
spominjala. Prijetne so bile tudi naše
razprave in usklajevanja na uredniškem
odboru.

zato smo usklajevali pripravo člankov tudi
glede na čas posameznikov. Zahvaljujem
se vsem dosedanjim članom za dobro
aktivno sodelovanje.

Kakšen je bil razvoj časopisa?
Prve številke so bile 10-krat tanjše kot
nekatere lanske – 80 stranske. Veselilo me
je, da so naši občani časopis sprejeli za
svojega, saj so kmalu pričeli pošiljati svoje
članke. Tako se je bogatil in debelil.
Sprva je izhajal 4-krat letno. V letu 2002
smo izhajali 10-krat letno kot priloga
v Novem tedniku. V tistem času so bili
članki bolj aktualni. Nato smo se odločili
za samostojno izhajanje 5- do 6-krat letno.
Tudi oblikovno se je spreminjal: od prvih
večinoma vsebinskih zelenih številk preko
črno-belih in trobarvnih fotograﬁj ter
daljših člankov v časopis, bogat z barvnimi
fotograﬁjami in krajšimi vsebinami, kot ga
prebirate danes.
Sprva je bilo več uradnih vsebin, nato so
se jim pridružili poljudni članki aktivnih
društev in organizacij, nekaj je bilo tudi za
zabavo. Zdaj se usmerja v uradne vsebine.

Kako ste se počutili ob raznih kritikah
nekaterih bralcev?
Če v kakšno zadevo vložim veliko truda
in na koncu prejmem kritiko, se potolažim
s tem, da so kritike del življenja. Nekomu
je tvoje delo všeč, drugemu ni. Če delaš
za ljudi, občane je toliko težje, saj moraš
biti prijazen in učinkovit. Ob kritiki najprej
pomislim, da mi je dana zato, da se iz nje
naučim kaj novega. In po navadi to tudi
drži.

Kako ste postali odgovorna urednica
Ogledala?
V letu 1995 smo »začeli« novoustanovljeno
Občino Vojnik. Veliko stvari je bilo novih,
marsikaj se je dogajalo, lokalni časopisi
niso v celoti informirali, interneta še ni bilo.
Župan je želel, da predstavimo občanom
delo naše občine preko občinskega
glasila, ki ga bodo prejela brezplačno vsa
gospodinjstva. V tem smo orali ledino.
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik
ter me imenoval za odgovorno urednico
Ogledala.

Uredniško-novinarsko delo je vedno
inovativno. Kako ste in še spremljate
novosti v Ogledalu?
Kot urednik oziroma novinar moraš
stremeti, da popolno ter resnično
informiraš in si informacije zapomni (ne
samo prebere) čim več bralcev. To pomeni
tudi spremljanje odzivnosti bralcev ter
ustrezno oblikovanje časopisa.
Ljudje imamo čedalje manj časa, med
množico informacij se pomembne izgubijo.
Zato smo želeli časopis, ki bi s kratkimi
teksti ter zanimivimi fotograﬁjami hitro
in jasno informiral. Žal so nekateri avtorji
to razumeli kot poseg v njihovo avtorsko
delo.

Kaj vam je bilo pri pripravi časopisa
najbolj všeč?
Nalogo sem vzela zelo resno in lahko rečem
z vsem srcem. To se je čutilo predvsem
pri uvodni besedi, saj so me navdihovali

Kakšno je bilo sodelovanje z uredniškim
odborom, ki se je tudi spreminjal?
Uredniški odbor je ne glede na njegovo
sestavo uspešno deloval. V uredniškem
odboru ni profesionalno zaposlenih članov,
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Kaj predlagate občanom in uredniškemu
odboru?
Občanom predlagam, naj »pridno«
berejo Ogledalo, saj bodo izvedeli veliko
zanimivega, uredniškemu odboru pa
veliko volje in energije, da uresničijo svoje
načrte.

Veliko prostovoljnih oz. neplačanih ur
ste ‘’podarili’’ Ogledalu v teh dvanajstih
letih, ko ste bili odgovorna urednica. Kaj
boste počeli zdaj v prostem času?
Zadala sem si spet nove delovne cilje,
nekaj časa pa bo ostalo tudi za aktivnejšo
rekreacijo, ki jo zadnje čase pogrešam.
Delo tajnice občine zahteva celega človeka.
Zahvaljujem se vam za tako uspešno delo, v
prihodnosti pa se bo prav gotovo pokazalo,
kako pozitivno je bilo naše glasilo, kako je
pozitivno vplivalo na večino občanov in
kakšen zgodovinski pomen ima. Prosim pa,
da občanom podarite kakšno dobro željo,
ki jih je v vašem srcu prav gotovo veliko.
»Ljudje smo kot angeli z eno perutjo. Če
želimo leteti, se moramo objeti.« Uredniški
odbor in naši občani smo ducat let uspešno
»leteli«.
Prepričana sem, da bo tudi novi odgovorni
urednik gospod Jurij Vovk skupaj z
uredniškim odborom uspel na tej poti.
Milena Jurgec
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Društva
DOGODEK, VREDEN
FLORJANOVE NEDELJE!

DRŽAVNO GASILSKO
TEKMOVANJE 2008

Bilo je v jutranjih urah, ko sem usmeril svoj
korak h gasilskemu domu, da uskladimo še
zadnje organizacijske obveznosti, povezane
s Florjanovo nedeljo in z gasilsko mašo.
Ljudje so v glavnem še spali, v gasilskem
domu pa je že pridna ekipa pripravljala vse
kar je potrebno, da bodo gasilci iz različnih
društev in tudi ostali lepo sprejeti.
Pred gasilskim domom se je ustavil
osebni avto. Iz njega je na eni strani težko
izstopila starejša ženica, zgarana od let in
dela, doma z obrobja vojniške krajevne
skupnosti in tudi z obrobja prostora, ki ga
v požarnem smislu pokriva PGD Vojnik.
Na drugi strani avtomobila je izstopil
njen sin, ne več tako mlad, vendar se mu
je videlo, da je že tisto nedeljo dopoldne
opravil veliko dela. Mama je v roki držala
velik zavoj, iz katerega je bilo mogoče
razbrati, da je večji hlebec sveže pečenega
kruha, sin na drugi strani pa je v roki držal
pletenko vina.
Z nasmehom sta to ponudila poleg mene
stoječemu poveljniku in rekla: »Tole sva
prinesla, gotovo vam bo prišlo prav.«
Vedela sta namreč, da gasilci po maši
redno pripravijo tudi pogostitev!
Ker sem ju poznal, sem vedel, da ne
prinašata od svojega bogastva, ampak sta si
to odtrgala od svojega težko prisluženega
vsakdanjega kruha.
Presenetila me je ta radodarnost, presenetila
dobrota, ki ima svoje bistvo v skromnosti,
in presenetilo me je zavedanje, da spadata
v okoliš, ki ga pokriva v primeru nesreče
ali požara to društvo! »Kaj če vas pa bomo
kdaj potrebovali!«

V soboto, 17. in nedeljo, 18. maja je v
Ravnah na Koroškem potekalo državno
gasilsko tekmovanje. S strani Gasilske
zveze Vojnik – Dobrna se je tekmovanja
udeležilo 12 tekmovalnih desetin.
Rezultati so bili sledeči: Pionirke Nova
Cerkev 31. mesto, Socka – nedokončana
vaja, mladinke Dobrna – 5. mesto, Socka
– 11. mesto, mladinci Nova Cerkev – 1.
mesto, članice A Socka – 9. mesto, Vojnik
– 19. mesto, člani A Nova Cerkev – 22.
mesto, članice B Nova Cerkev – 15. mesto,
člani B Nova Cerkev – zaradi poškodbe
nedokončana vaja, starejše gasilke Vojnik
– 12. mesto, starejši gasilci Nova Cerkev
– 40. mesto.
Mladinke z Dobrne in mladinci iz Nove
Cerkve so se uvrstili na izborno tekmovanje
za nastop na gasilski olimpiadi, ki bo
naslednje leto na Češkem. Želimo jim čim
bolj uspešne treninge brez poškodb, na
izbornem tekmovanju pa zmago, saj le-ta
pelje v Ostravo.
Srečko Sentočnik

MLADINCI PGD NOVA
CERKEV DRŽAVNI PRVAKI
Morda se najde kdo, ki pravi: »Pa kaj, nič
posebnega.« Res je, človek se uspehov
počasi navadi, sploh pri ekipi fantov, ki
je na državnem nivoju v samem vrhu

In nehote mi je misel ušla na tiste občane,
ki so gasilce, ko so pobirali ob koncu leta,
celo nagnali, češ: »Niste bili dovolj dobri
ob poplavi!« ali »Bili ste prepočasni,
premalo vas je bilo, pa še črpalka vam
je odpovedala takrat, ko je bilo najbolj
nujno!« In še in še!
Ta mati in ta sin nista razmišljala o vsem
tem, ampak sta od svoje skromnosti
prinesla največ, kar sta mogla.
Letošnja Florjanova nedelja mi je dala
misliti v vseh ozirih!
Beno Podergajs
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na tekmovalnem področju. Ni vse tako
enostavno, konkurenca je huda, pomeriti
pa se je potrebno z ekipami, ki imajo za
treninge dosti boljše pogoje (poligon,
stezo s tartanom ...). Ta generacija
gasilcev mladincev iz PGD Nova Cerkev
je res nekaj posebnega. Po nastopu na
gasilski olimpiadi mladine v Varaždinu
na Hrvaškem leta 2005 in olimpiadi, ki je
bila lani v mestu Revinge na Švedskem,
je ekipa oktobra 2007 osvojila še 1. mesto
na regijskem tekmovanju v Slovenskih
Konjicah. V novi telovadnici v Novi
Cerkvi so potem pridno trenirali vso zimo
in ko je vreme omogočalo, so se takoj
podali na prosto – na teren, ki jim ga je
odstopil Aleš Stolec, za kar se mu iskreno
zahvaljujemo. Treningi so potekali dvakrat
tedensko, v zadnjih tednih pa kar že vsak
dan po dve uri. V Ravnah na Koroškem je
tako 17. maja napočil trenutek, ko je bilo
potrebno pokazati, kaj veljaš na državnem
nivoju. Mladinci v sestavi Jaka Ribič,
Gregor Kramar, Uroš Jurgec, Gašper Ribič,
Janez Smerkolj, Nejc Cehner, Gregor
Stolec, Jure Sentočnik in Gregor Oprčkal
so pod nadzorom mentorjev Srečka
Sentočnika, Kristijana Tomana in občasno
Mateja Jezernika zopet dokazali, da znajo,
zmagali so in tako postali državni prvaki.
Posebej se moramo zahvaliti še poveljniku
Ivanu Jezerniku, ki je na vsakih vajah iskal
desetinke, ki se dajo pridobiti, in pomagal
odpravljati napake, ki so se pojavljale.
Srečko Sentočnik,
tajnik PGD Nova Cerkev

Društva
USPOSABLJANJE
OBČINSKEGA ŠTABA
CIVILNE ZAŠČITE VOJNIK

CIVILNA ZAŠČITA
V OČIŠČEVALNI AKCIJI
HUDINJE

Dne 17. 4. 2008 so se člana Občinskega
štaba Civilne zaščite (Ivan Jezernik,
Tone Preložnik) s poveljnikom CZ
(Arnold Ledl) in njegovim namestnikom
(Janez Korošec) udeležili dopolnilnega
usposabljanja, in sicer na temo »poplave
in neurja«, ki ga je razpisal Državni
izobraževalni center za zaščito in
reševanje Ig pri Ljubljani. Enodnevni
seminar je pomenil predvsem izmenjavo
izkušenj vodstev lokalnih sistemov
zaščite in reševanja ob tudi za Občino
Vojnik žal zelo aktualni temi – poplave
in neurja.

V očiščevalni akciji, ki so jo organizirali
potapljaško društvo ERBO iz Škofje
vasi in člani Civilne zaščite Občine
Vojnik, smo se v soboto, 10. 5. 2008,
posvetili čiščenju Hudinje in njenih
brežin na odseku pod jezom v Arclinu
do Škofje vasi.
Kljub temu, da so ta odsek na
predhodnih
očiščevalnih
akcijah
Vojnika že pregledali, smo iz Hudinje
še vedno očistili precej smeti, predvsem
kosovnih odpadkov in tistih odpadkov,
ki so močneje zajedeni v strugo reke
(200 l. sodi, okovja, večji lonci, gume
ipd.).
Deset prostovoljcev je z akcijo v mrzli
vodi in na brežinah Hudinje nabralo za
18 vreč odpadkov, za odstranitev pa je
poskrbela Občina Vojnik.

Predavatelji in slušatelji so prišli iz
različnih delov Slovenije z enako
problematiko in različnimi izkušnjami,
pristopi, razmišljanji in težavami, s
katerimi so se soočali pri vodenju
lokalnega sistema zaščite in reševanja
ob poplavah v preteklosti, predvsem ob
lanski septembrski.
Ker gre za nepoklicno opravljanje
funkcij, so tovrstne oblike pomemben
prispevek k razumevanju in poznavanju
problematike varstva pred poplavami.
Navzoči predstavniki Občine Vojnik
so izrazili zadovoljstvo in poudarili
koristnost tovrstnega usposabljanja,
saj drugače nimajo pravih priložnosti,
pa tudi vse manj je časa za priprave
na nevarnosti poplav. Obenem so si za
razliko od večine ostalih predstavnikov
štabov in vodstev iz drugih občin
lahko deloma oddahnili vsaj v tistem
delu, ko gre za ustrezno protipoplavno
zaščito naselij z gradbenimi ukrepi in
regulacijami vodotokov, saj se le-ti na
strugi Hudinje skozi Vojnik po lanski
poplavi izvajajo v rekordnem času.
S tem bo Vojnik precej varnejši pred
nevarnostjo poplav, poveljnik in štab CZ
pa se bosta lahko osredotočila na druge
naloge, za katere je doslej zmanjkovalo
časa.
D. P.

Nermi ŠABANI s.p.
Vintarjeva ulica
3212 Vojnik
Tel.: 040 937 735

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

Ugotovili smo lahko, da je ta del struge
Hudinje lep in čist in je lahko v ponos
kraju.
DP in potapljaško društvo ERBO
Škofja vas

Člani potapljaškega društva ERBO iz Škofje vasi v akciji.
16. junij 2008
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Društva
PREGLED DELA PGD VOJNIK STARI SMO ŠESTDESET LET
Florijanova maša
Tudi letos smo organizirali mašo v
čast našega zavetnika sv. Florijana.
Maša je bila v cerkvici Sv. Florijana.
Vodila sta jo gospoda Anton Perger
in vojaški kurat Matej Jakopič.

Glede na podatek, da je organizirano
gasilstvo v Sloveniji staro že preko 130
let, lahko rečemo, da je naše društvo v«
najboljših letih«. Danes je PGD Lemberg
moderno opremljeno društvo, ki ima po
kategorizaciji društev za intervencijo
sodobno vozilo GVV1.

V gasilskem domu PDG Vojnik se je zbralo
skoraj sto gasilcev v svečanih uniformah.
Sprevod je malo po deseti uri krenil proti
cerkvi, s paradnim korakom in s prapori.
Takt nam je dajala Godba na pihala iz Nove
Cerkve. Pred cerkvijo je zbrane gasilce in
farane pozdravil predsednik PGD Vojnik
Jože Kocman. Za lepo dekoracijo v cerkvi
se zahvaljujemo Mileni Jurgec.
Pred sveto mašo je bil blagoslov novega
poveljniškega vozila Subaru. Zahvaljujemo
se vsem donatorjem in upokojencem iz
Vojnika, ki so zbrali sredstva za obnovo in
prilagoditev vozila našim potrebam.
Po maši smo gasilce in ostale udeležence
maše pogostili s pecivom, ki so ga kot je
že v navadi spekle članice društva, vino pa
so prispevali ključarji cerkev Sv. Florijana
in Sv. Jerneja.
Obnova gasilskega dvorišča
V mesecu maju smo pričeli z obnovo
gasilskega dvorišča. Dela izvaja ﬁrma Isar.
Dela lepo napredujejo in bodo predvidoma
končana v dogovorjenem roku.
Državno gasilsko prvenstvo
Državnega gasilskega prvenstva smo se
udeležili z dvema ekipama: članice A in
starejše gasilke. Naši ekipi sta nastopili
v dežju, zato tudi rezultati niso pravi
pokazatelj truda, vloženega v vaje in
usposabljanje. Lahko pa rečemo, da ekipi
lepo napredujeta.
Na
prvem
naslednjem
pokalnem
tekmovanju so starejše gasilke zasedle
peto mesto.
Kongres gasilske zveze v Krškem
Trije naši gasilci so se udeležili parade v
Krškem po zaključku kongresa GZS.
Naš član Zdenko Vrenko in njegov prijatelj
Branko Gobec sta se tudi letos udeležila
Bogračijade v Murski Soboti, kjer sta
osvojila bronasto medaljo.
Za PGD Vojnik:
Karl Kasesnik
OgledalO 06/66
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Za »prvi udar« ima vozilo 800 litrov
vode z visokotlačnim sistemom gašenja.
Kombinacija je možna tudi s peno, kar je
najmodernejša rešitev za tovrstni sistem.
Poleg tega je v vozilu nameščena črpalka
8/8, ki jo lahko uporabimo za napajanje iz
vodotokov, ali pa kot verižno ali paralelno
vezavo, glede na konkretno zahtevo. Tudi
ob potrebi osvetlitve kraja intervencije smo
avtonomni. Potrebno je omeniti, da imamo
tudi izolirno-dihalne aparate za zaščito
gasilcev v najbolj ekstremnih situacijah.
V zadnjem času se društvo opremlja tudi
z osebno zaščitno opremo, kar je rezultat
premišljene strategije tako župana,
občinskega sveta, poveljstva in predsedstva
GZ Vojnik – Dobrna.
Društvo ima v lasti gasilski dom, ki je sicer
starejšega datuma, vendar obnovljen, z
garažo, orodiščem, dvorano in s klubsko
sobo, kar je soliden ‘konfort’. Društvo
ima v lasti tudi veliko dvorišče in nekaj
zemljišča v neposredni bližini. Zemljišče
so gasilcem podarili lastniki lemberškega
gradu. Prostorno asfaltirano dvorišče služi
kot poligon za gasilske vaje in je tudi
primerno in kar priljubljeno zbirališče
mladih, v zadnjem času predvsem za igre
z žogo.
16. junij 2008

Vse navedeno pa zahteva obilo spretnosti,
da se zadani programi »ﬁnančno izidejo«.
Del stroškov pokrivamo z dotacijami
Občine, ki je nosilec sistema varstva pred
požari in drugimi elementarnimi nesrečami.
Večji del sredstev pa pridobivamo z lastno
iznajdljivostjo (donatorstvo, prireditve,
koledarji ...), žal pa pri tem delu sredstev
želi participirati čedalje več institucij.
Tudi
strokovno izobraževanje naših
operativnih članov nam je zelo pomembno.
Udeležujemo se ga v skladu s smernicami
GZ Vojnik – Dobrna. Kot izobraževanje
smatramo tudi razna gasilska tekmovanja,
ki doprinesejo k osvežitvi že pridobljenih
znanj.
Lahko rečemo, da se s sokrajani dobro
razumemo. Imamo tudi srečo, da je med
njimi kar lepo število gasilcev, ki delujejo
v društvu po svojih močeh in možnostih.
Ob posebnih priložnostih nam priskočijo
na pomoč tudi ljudje s širšega območja, kar
nas zelo veseli. Omenjeno je že bilo tudi
pozitivno gledanje dosedanjih lastnikov
lemberškega gradu na delo gasilcev. Grad
je v tem času prešel v druge roke in tudi
pri novem lastniku čutimo naklonjenost do
nas.
Vemo, da je novi lastnik miselno in
materialno zelo obremenjen z »razvalino«,
ki je bila nekoč eden izmed najlepših
gradov na Slovenskem. V tem času nam
druge podpore kot naklonjenosti ne more
nuditi. Ko mu bo uspelo udejanjiti njegove
smele načrte, bo to pomenilo tudi napredek
za celoten kraj in tudi za gasilce. Zakaj si
gasilci in tudi krajani napredka in nekega
novega dogajanja v kraju tako želimo?
Preprosto zato, ker je Lemberg vedno na
obrobju dogajanja, v kateri koli občini bi
bil.
Ob šestdesetletnici se ne bomo hvalili, kaj
vse smo že postorili in kaj nameravamo
izvesti v tem letu. Imamo smele načrte
in z dobro voljo verjamemo, da jih bomo
večino uresničili.
Naše osrednje praznovanje bo na
tradicionalni gasilski veselici 19. julija,
ko bodo za veselo razpoloženje poskrbeli
Vagabundi. Svečano sejo pa bomo imeli en
dan prej.
Na koncu pa še želje jubilanta:
Želimo si še naprej takšno sodelovanje
in sožitje z Občino Vojnik, na čelu z
županom, s krajevno skupnostjo in z
njenim predsednikom, Gasilsko zvezo
Vojnik – Dobrna ter vsemi PGD v njej.
PGD LEMBERG

Društva
PROSLAVILI SMO DAN
UPORA PROTI OKUPATORJU
Tudi v letošnjem letu smo 25. aprila

proslavili dan upora proti okupatorju na
svečani in dostojni ravni v Kulturnem
domu Vojnik. Udeleženci so bili
navdušeni nad programom, ki ga je
pripravila Petra Pehar Žgajner, pomen
praznika pa je poudaril slavnostni
govornik, predsednik Združenja za
vrednote NOB občin Vojnik in Dobrna,
Marijan Oprešnik. Predsednik je v
svojem govoru posebej poudaril, da ne
smemo pozabiti na ohranjanje vrednot
druge svetovne vojne, ki mora ostati
del svetovne zgodovine.
V programu so sodelovali Komorni
mešani
pevski
zbor
Društva
upokojencev Vojnik, baritonist Boštjan
Korošec z gosti in Andrej Bremec ter
Viki Ašič. Program je povezovala
Ines Ravnjak. Vsem se iskreno
zahvaljujemo.
Veliko udeležencev proslave je s svojo
prisotnostjo to tudi potrdila, župan in
občina pa sta nas po končani proslavi
pogostila. Takrat so privreli na plan
tudi spomini nekdanjih udeležencev
Narodno osvobodilne vojne.
Jure Vovk

Vrhunec prireditve je bila podelitev
priznanj vsem nastopajočim. Člani
društva, ki predstavljajo steber lovske
kulture v Občini Vojnik, pa so ob tem
jubileju prijeli tudi Gallusove značke
za večletno delovanje na področju
kulturnega ustvarjanja. Podelil jih je
predstavnik Javnega sklada ljubiteljske
kulture Celje Janko Poklič. Dobitniki
Gallusovih značk so: Jan Kovač in
Matic Purgaj (bronasti znački), Franc
Čakš, Tomo Videnšek, Uroš Grad,
Marko Gunzek (srebrne značke) ter
Darko Pilih (zlata značka). Sledili so
govori posameznih predstavnikov
sodelujočih skupin, govor župana
Benedikta Podergajsa in podelitev
najvišjega priznanja za delovanje v
lovski kulturi predsedniku Štajerskih
rogistov, Viktorju Kovaču. Priznanje
mu je izročil Otmar Rettinger.
Prireditev so ﬁnančno podprli naši
prijatelji sponzorji, brez katerih bi leta težko uspela.
V priznanje in v veselje pa so nam
bili naši obiskovalci. MoPZ Nova
Cerkev in Godba na pihala iz Nove
Cerkve sta vse pozdravila že pred
začetkom jubilejne prireditve. Tako
smo petnajst let proslavili v želji po
uspešnem delovanju tudi v prihodnje.
V poletnih mesecih pa nas čakata še
dve pomembni prireditvi, in sicer
mednarodno tekmovanje rogistov v

St. Florjanu v Avstriji in tradicionalno
srečanje lovskih pevskih zborov in
lovskih rogistov v Šentjerneju na
Dolenjskem.
Za KUD Štajerski rogisti
Anica Senegačnik

KUD ŠTAJERSKI ROGISTI
NOVA CERKEV
KUD Štajerski rogisti povezuje
delovanje že polnih petnajst let. Ob
tem lepem jubileju smo praznovali
v večnamenski dvorani POŠ Nova
Cerkev. Da je bilo praznovanje
res svečano, smo povabili pevske
prijatelje in lovske rogiste iz vzhodne
in severovzhodne Slovenije. Našega
praznovanja se je udeležil tudi Peter
Maierhofer iz sosednje Avstrije.
Program je povezovala Ana Marija
Bosak. V bogati kulturni prireditvi sta
se slišala lovska pesem in prelep zvok
lovskih rogov.
16. junij 2008
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Društva
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Spoštovane upokojenke in upokojenci,
za nami je pomlad in že so tu poletni
meseci. To je čas dopustov in seveda
tudi naših izletov. Druženje je za nas
upokojence še kako pomembno, saj smo
takrat daleč vstran od vsakodnevnih skrbi.
Ko se družimo, si napolnimo »baterije«,
naberemo novih moči.
Kar nekaj dejavnosti se je dogajalo v
tem času. Tako smo bili odborniki na
strokovnem izletu. Ogledali smo si tovarno
in proizvodnjo volne v Majšperku, zvedeli,
kakšne načrte imajo za naprej in tudi volne
smo kupili, tiste vztrajne s spretnimi
prsti pa so kupile še kakšen gobelin, saj
imajo tu res bogato izbiro. Sledil je ogled
ene najlepših cerkva na Slovenskem,
to je cerkve na Prihovi pri Oplotnici. V
Oplotnici smo si ogledali staro graščino s
kapelo in spomenik iz NOB padlim borcem
Pohorskega bataljona. Po ogledih smo se
ustavili na kosilu v gostilni POZNE. Tu
smo ob prijetni glasbi naših muzikantov
Hermana in Rudija tudi zaplesali. Izlet
je bil nagrada odbornikom, ki skozi vsa
leto skrbijo, da naše društvo deluje kot
je treba ter veliko svojega prostega časa
namenijo, da je pobrana članarina, da so
člani obveščeni o izletih in še kaj.
Organiziran je bil izlet – romanje na Svete
gore. Ogledali smo si tudi spomenik iz I.
svetovne vojne na Doberdobu in videli del
naše zahodne Slovenije – Primorske, kjer
so doma refošk, merlot in češnje.
V mesecu juniju bomo ob krajevnem
prazniku KS Vojnik pogostili naše člane,
ki so v tem letu dopolnili 80 in več let
starosti. Ob kosilu in dobri kapljici bomo
z njimi poklepetali, malo bolj urni pa bodo
zaplesali ob zvokih naših muzikantov.
V mesecu juniju sledi še izlet na Svete
Višarje v Italiji.
Ponovno vabimo ljubitelje rekreacije, da
se nam pridružijo in sodelujejo v strelski
sekciji, ruskem kegljanju ali se pridružijo
našim pletiljam in šiviljam. Posebno bi
omenil naš pevski zbor in povabil ljubitelje
petja, da se jim pridružite. Več informacij
dobite pri vodji našega komornega zbora
Ivanki KOPRIVNIK v Socki.
Želim vam lepo in toplo poletje in vam
kličem – pridite v našo druščino in se
imejte lepo.
Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik
OgledalO 06/66
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VOJNIŠKI VINOGRADNIKI
PRAZNOVALI V. OBLETNICO
DRUŠTVA
V
lepem
majskem
večeru
je
VINOGRADNIŠKO - VINARSKO
DRUŠTVO občine Vojnik praznovalo
V. obletnico svojega delovanja. Na lepi
kulturni prireditvi II. PRAZNIK VINA so
ob lepi pesmi in besedi o vinu v izvedbi
domačih ljubiteljskih skupin pregledali
svoje petletno delo.
Podelili so tudi priznanja za najbolj delovne
člane. Priznanje za vzorno strokovno
obdelan vinograd in lepo moderno mini klet
je prejel Miran Kovač, za vzorno obdelan
ljubiteljski vinograd Slava in Ivan Majcen,
za najlepšo brajdo pa Peter Jeraj. Za velik
prispevek za strokovno rast društva pa so
mag. Antonu Vodovniku podelili častno
člansko izkaznico.
Slavnostna gostja lepe prireditve vinska
kraljica Svetlana Širec je podelila priznanja
za nagrajena vina z ocenjevanja letnika
2007. Letos res rekordna bera! 138 vzorcev
od tega kar 66 zlatih diplom, povprečna
ocena pa 18,01.
Na VINSKEM letniku vinorodne dežele
Podravje je predsednik Mirko Krašovec
dosegel najvišje priznanje za vino
chardonnay letnik 2004, kerner letnik
2006 in še vroča vesela novica: v sredo
je v Mariboru vino kerner letnik 2007 z
oceno 18,24 spet prvak sorte. Trta uspeva
v vinogradu v Brnici v Savinjski dolini.
Zapišimo tudi, da je društvo v teh petih
letih pridobilo preko 200 članov. Na
številnih strokovnih predavanjih, prikazih
vinogradniških
opravil,
opravljenih
tečajih, pripravi lepih kulturnih prireditev,
sodelovanju vinogradnikov v kraju in
izven je društvo zagotovo pridobilo veliko
simpatij. VSAK ZAČETEK JE TEŽAK!
Pij malo pij dobro!

Pavle Leskovar

16. junij 2008

CVETLIČNI SEJEM
Člani TD Frankolovo smo 20. aprila 2008
pripravili že tradicionalni cvetlični sejem v
parku pred graščino. Prekrasen pomladni
dan je privabil mnogo obiskovalcev, malo
pa je pripomogel tudi »Štamperlov Pepi«,
ki je v zadovoljstvo obiskovalcev stresal
šale iz rokava.
V društvu se trudimo, da bi spodbudili
krajane k urejanju svoje okolice; seveda
so nepogrešljivi del take okolice tudi rože;
zato vsako gospodinjstvo v naši krajevni
skupnosti prejme po eno sadiko, če pa so
tudi člani društva, pa tudi vsak član prejme
po eno cvetlico.

Kmečke žene, ki nam vsako leto popestrijo
sejem s svojimi dobrotami, se tudi letos
niso izneverile. Na njihovih stojnicah
je bilo mogoče kupiti pecivo, različne
domače izdelke ipd. Članice Društva Talon
so prinesle na ogled res lepe kvačkane
rože in prekrasne prtičke, ki jih naredijo
same ob petkovih večerih, predstavile pa
so se tudi varovanke Špesovega doma, ki
so tudi ustvarjale na temo rož. V gosteh
smo imeli še lončarja iz Šoštanja, ki sta
pokazala, kako se delajo umetnine iz gline,
obiskovalci so se lahko preizkusili, kako
srečno roko imajo, ko so izbirali najboljši
dobitek. Hilda je sproti pekla »štraube«, ki
so se kar raztopile v ustih.
Obiskovalci pa so poleg podarjenih sadik
rož ostale sadike lahko tudi kupili po
ugodnejših cenah.
Rože nas spremljajo celo življenje,
dobivamo jih ali dajemo v dar ob
najrazličnejših trenutkih v življenju. Ni
lepšega, kot po napornem celodnevnem
delu, v večernem miru, posedeti na kašni
terasi, balkonu in jih preprosto gledati,
vonjati in občudovati ... Veseli smo, da
kamenček k temu pisanemu mozaiku
prispevamo tudi mi.
I. B.

Društva
DELO DRUŠTVA TALON
FRANKOLOVO
Člani društva Talon skrbno udejanjamo
vse načrtovane naloge po pripravljenem
programu, ki smo ga letos potrdili na rednem
občnem zboru društva konec meseca
februarja. Poleg obsežnega programa, ki
načrtuje mesečno izvajanje nalog, smo
bili enotni glede prireditvenega prostora v
parku pri graščini. Namreč trenutni izgled
objekta je v sramoto kraju in želimo, da
čim prej dobi novi videz, ker je potreben za
izvajanje številnih prireditev. Zato so člani
društva znova pozvali Občino Vojnik, da
kot lastnik poskrbi za obnovo. V društvu
pa smo se že pred leti obvezali, da bomo
pri tej akciji aktivno sodelovali.
Družimo se tudi z drugimi društvi v kraju
ter tako že obsežen program dela bogatimo
z raznimi oblikami medsebojnega
sodelovanja. Še preden smo pripravili
program za novo koledarsko leto, smo
realizirali njegovo prvo točko, to je
načrtovanje, izdelavo in predstavitev
skupne maske domačega kraja na pustnem
karnevalu v Novi Cerkvi. Z velikim
navdušenjem in ponosom smo bili prisotni
pri pripravi butare velikanke, seveda
kolikor so marljivi organizatorji pomoč
sploh potrebovali. Nekaj članov našega
društva je nato še častno sodelovalo pri
prenašanju le-te od mesta izdelave do
cerkve. Zagotovo je vse skupaj predstavljalo

še eno prijetno obliko druženja ljudi v
kraju. Tudi letos se je več članov društva
udeležilo čistilne akcije, ki je bila po
obsežnih poplavah še posebej potrebna.
Nekaj let nazaj smo se lahko hvalili, da
naš kraj sploh ni umazan ali zanemarjen in
da je osveščenost ljudi iz leta v leto večja.
Tokrat smo se močno nagarali, da smo
bregove reke Tesnice znova spravili v red.
Občutki po opravljeni čistilni akciji so bili
zato še lepši. Lahko bi rekli, da gojimo že
tradicionalno sodelovanje s Turističnim
društvom, saj se vsako leto udeležimo
njihovega cvetličnega sejma. Pripravimo
razstavo izdelkov raznih ročnih del, ki
nastanejo v zimskem času. Potem pa jih je
treba čim prej pokazati občudovalcem, za
kar je cvetlični sejem, eden prvih v letu,
kot naročen.
Društvo Talon že nekaj let pridno navdušuje
in zbira privržence za večdnevne izlete
po Evropi. V sodelovanju s potovalno
agencijo ZUM smo si letos ogledali
nepopisno lepe Bavarske gradove. Čeprav
nismo povsem razumeli ravnanja Ludvika
II. Bavarskega in smo si ustvarili različna
mnenja o njegovi bogati dediščini, smo mu
vendarle bili vsi hvaležni, ker smo lahko
občudovali lepote njegovih treh gradov,
največjega, najmanjšega in najlepšega.
Vsem udeležencem izleta smo razdelili
uporabne spominke, hkrati smo že delali
načrte za naslednji izlet na Sicilijo, ki bo
drugo leto konec meseca marca. Vabljeni,
v kolikor bodo še prosta mesta!

Naše društvo, kraj in občino smo dostojno
promovirali na srečanju turističnih
društev v Žalcu, ki ga je organizirala
Turistična zveza Slovenije. Pripravili
smo stojnico s spominki društva: starimi
otroškimi igračami, kvačkanimi in
pletarskimi izdelki, ‘fraklni’ kot spomin
na žganjekuho, predpasniki s Talonovim
znakom in spominki, ki jih že petič
podeljujemo nastopajočim harmonikarjem
na predizboru za pohorsko coklo. Razstava
različnih izdelkov in spominkov na stojnici
je v bistvu predstavljala celovit prerez dela
društva od njegovega nastanka do danes.
Krona polletnega dela društva je bil
sedmi pomladni kramarski sejem s petim
predizborom harmonikarjev na diatonični
harmoniki za ﬁnalno prireditev Pohorska
cokla. Prireditev je vedno turistično in
kulturno obarvana. Predstavlja v bistvu dva
dogodka v enem nedeljskem dopoldnevu,
kar je za društvo velik zalogaj. Naš trud
pa je poplačan, saj jo vsako leto obišče
več obiskovalcev in prodajalcev raznih
izdelkov. Postaja znana tudi zunaj meja
občine. Ponosni smo, da v predizboru
harmonikarjev sodeluje vedno več mladih
domačinov. Prireditev vsekakor izpolnjuje
naša pričakovanja.
Tako smo realizirali že skoraj polovico
načrtovanega dela in prepričani smo, da
smo ga dobro opravili.
Za društvo Talon:
Greta Jošt

Stojnica društva Talon
16. junij 2008
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Kronika
upamo, da bodo naše sanje o ograjeni in z
igrali obogateni zelenici uresničene.

TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV
Naše turistično društvo bo kmalu
praznovalo 40 let delovanja in med krajani
Nove Cerkve je postalo nepogrešljivo,
seveda zahvaljujoč zvestim in delovnim
članom in članicam.
V juniju pripravljamo kar nekaj prireditev.
14. 6. 2008 se odpravljamo v Veliko
Nedeljo na obisk in ogled predstave naših
gledaliških prijateljev. To bo nedeljsko
popoldne z druženjem, obiskom kakšne
prleške domačije, večer pa bomo zaključili
z ogledom njihove predstave. Gotovo bo
luštno, pridružite se nam!
29. 6. 2008 prirejamo tradicionalno
Grajsko popoldne na gradu Lemberg. To
bo priložnost, da obiščete grajsko tržnico,
obudite spomin na stare obrti, prisluhnete
kulturnemu programu, kupite srečko, koga
srečate, si ogledate grad, se nasmejete
našim gledališkim gostom ...
»Grajski« nas pričakujejo, vi pa poskrbite
za prosto popoldne in lepo vreme!
!0. 8. 2008 bomo gostovali v Vitanju na
Holcariji, naše članice se že pripravljajo z
izvirnim nastopom.
V tem času bodo naši člani poskrbeli za
še lepše okolje in zasadili cvetlične grede
z novim cvetjem. Tako bo center vasi z
okolico cerkve zasijal v novih cvetličnih
barvah. Ne bomo pozabili tudi na Lemberg,
Socko, Polže ... kot vsako leto.
Vmes se bo zgodilo še kaj. O vsem vas
bomo obveščali, vi pa se nam pridružite.
Skupaj skrbimo za okolje in ljudi.

In kaj so o tem dogodku povedali naši
otroci?
Bil sem povezovalec prireditve. To mi je
bilo zelo všeč. Zvedel pa sem, da sem bil
všeč tudi drugim.
(Matic Založnik)

Dobri ljudje nam pomagajo pri uresničitvi
naših otroških želja.
(Eva Poklič)

To je bila prava velika zabava.

S sošolci smo uprizorili pravo kmečko
ohcet. Jaz sem bil veseli muzikant. To me
je tako utrudilo, da sem takoj po prihodu
domov zaspal.
(Tomaž Jakop)

Poleg igral bi jaz imela še klopi in senco.
(Alenka Legvart)

Naslednji dan so nas Stolečevi povabili na
sladoled.
(Peter Pecl)

(Gorazd Stolec)

(Jerneja Kuglar)

S citrarko Špelo Majcen smo peli ljudsko
pesem Predico.
Pela sem solo.

Z Modrijani je res »fajn pet«.
Bilo je zabavno, čeprav sem povezovala
program. Vem, da so bili tudi gledalci
zadovoljni.

(Luka Kuzman)

(Heidi Borinc)

Modrijani imajo čudovite glasove in zelo
sem uživala, ko so nas spremljali pri
pevskem zboru.
(Amadeja Založnik)

Čeprav sem bila televizija, je bilo čudovito.
Modrijanom in Špeli sem zelo hvaležna.
(Tinkara Lečnik)

Ko bodo v parku igrala, se bomo zelo
zabavali med čakanjem na kombi.
(Andreja Kamenik)

Na koncertu sem se zabavala, posebej pa
sem vesela, da je bila dvorana tako polna.
(Lucija Stopinšek)

Sedaj komaj čakam, da pripeljejo igrala.
(Sara Jakop)

Modrijani so res prijazni. Z njimi smo

USPEŠEN DOBRODELNI
KONCERT Z MODRIJANI
V torek, 13. 5. 2008, smo učenci POŠ
Nova Cerkev skupaj z najmlajšimi
Vrtca Mavrica in Modrijani organizirali
dobrodelni koncert, s katerim smo zbirali
sredstva za nakup zunanjih igral, hkrati pa
smo drug drugemu poklonili čudovit večer.
Na dan koncerta smo skupaj z vstopnino in
donatorskimi sredstvi zbrali 3900 evrov.
Donatorska sredstva še prihajajo, zato
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(Kaja Dobrotinšek)

V igrici sem igral očeta danes in v starih
časih. Ko sem luščil koruzo, sem se počutil
lepo in zdelo se mi je, da sem res v starih
časih.

(Marjeta Štrljič)

Alenka Prebičnik Sešel,
predsednica društva
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uživali tudi na skupnih pevskih vajah.
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Z Modrijani smo bili veseli,
od sreče smo kar dehteli.
Oni so nam peli,
mi pa skakali smo veseli.
Igral se veselimo, potem še eno »fotko« z
Modrijani naredimo.
(Špela Cehner)

Ida Grobelnik

Kronika
NA PRIREDITVI S
HARMONIKO NA VASI
V nedeljo, 25. maja, smo s pevskim
zborom skupaj z Rokovimi harmonikarji
in Modrijani zapeli ljudsko pesem V dolini
tihi.
To je pesem, ki jo starejši dobro poznajo
in vesel sem, da smo se je naučili tudi mi.
Nastopilo je veliko ansamblov, program pa
sta povezovala g. Blaž in g. Smiljan. Bila
sta res zabavna.
Čeprav je prireditev trajala več kot dve uri,
je hitro minilo.
Jaz sem se počutil »kul«.
Luc Oven Skaza

OBNOVA NA ZVONIKU
ŽUPNIJSKE CERKVE SV.
JOŽEFA
Na Frankolovem so stekla dela na zvoniku
župnijske cerkve Sv. Jožefa. Posebej
zanimivo je bilo v sredo, 21. maja, ko je
prišlo avtodvigalo in snelo najprej celotno
streho zvonika, nato pa še zvonove. Tisti
dan smo tudi odprli jabolko, a v njem ni
bilo nobenih listin ali kovancev izpred
200 let. Do konca avgusta bo prednji del
cerkve dobil novo podobo. Najbolj izrazita
sprememba bo višina zvonika. Zvonik bo
pozidan za 5,30 m višje. Tudi streha na
zvoniku bo drugačna, bolj strma in višja
od dozdajšnje. Končna slika bo takšna, da
bo križ postavljen dobrih 10 m višje, kot je
stal do zdaj.
V prid povišanju zvonika govorijo
zgodovinski razlogi. Zasledili smo, da so
želje po povišanju in morda načrti zanj
obstajali že po letu 1820 pri veliki nadgradnji
cerkve. Takrat se je povišala vsa ladja,
zvoniku pa so dozidali prostore na levi in
desni, ki bodo novemu zvoniku omogočali
dobro statiko. Zakaj zvonika niso že takrat
dvignili, ne vemo. Predvidevamo lahko, da
zaradi pomanjkanja sredstev. Drug razlog
za povišanje zvonika je arhitekturni.
Razmerje med višino zvonika in dolžino
ladje je daleč od klasičnega zlatega reza.
Zato cerkev od daleč deluje nesorazmerno
in neprepoznavno. Tretji razlog je, da bi se
zvonjenje bolje slišalo. Kar se tiče

stroškov, smo pregledali vse postavke
obnove zvonika in izračunali, da sam
dvig zvonika znese 26 % cene za obnovo
zvonika. Najdražji torej ni sam dvig,
najdražja so obnova strehe in mojstrska
dela, ki bi jih tako ali tako morali opraviti,
pa če bi zvonik dvignili ali ne.
Vendar letos ne bomo obnovili le zvonika
od zunaj. Pripravljamo še pogodbo za
obnovo fasade na pročelju in obnovo
dela strehe. Domači mizarski mojstri pa
že izdelujejo nova vrata in okna za vso
cerkev. Na kor in v zvonik bi radi postavili
novo stopnišče. V načrtu je še čiščenje
dveh železnih zvonov in izdelava novih
mehanizmov za zvonjenje. Radi bi kupili
še mali – otroški – bronasti zvon, da bi v
zvoniku peli trije zvonovi, kot je v navadi
v vseh farnih cerkvah.

OBISK STAREJŠE KRAJANKE
Naša krajanka Ana Gorenak je praznovala
okrogli jubilej.
V mesecu aprilu so predstavniki Krajevne
skupnosti Frankolovo, Komisije za socialna
vprašanja skupaj s predstavnico župnijske
Karitas obiskali dan pred dnevom njenega
praznika, dne 30. 4. 2008, našo krajanko
Ano Gorenak v Domu starejših Šentjur,
ki je dopolnila okroglih 90 let. Ob njenem
rojstnem dnevu smo ji čestitali za visoki
jubilej, gospa Ana pa je bila poleg čestitk
vesela že samega obiska.

Letošnje leto bo za nas najtežje, saj
delamo najzahtevnejše in najdražje tipe
zunanje obnove na farni cerkvi. Naslednja
leta, ko bomo obnavljali streho in fasado
na ladji, bo obnova tehnično in ﬁnančno
manj naporna. Vsi Frankolčani skupaj
smo pozvani, da vsak po svojih močeh
prispevamo k uresničitvi tega velikega
projekta.

Ines Novak

Branko Cestnik, župnik
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Uredništvo objavlja pisma bralcev po
svoji presoji in v skladu z uredniško
politiko, razen ko gre za odgovore in
popravke v skladu z Zakonom o medijih.
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše
prispevke avtomatično zavrnemo. Da
bi se izognili nesporazumom, morajo
biti pisma podpisana in opremljena
s celotnim imenom, naslovom in
telefonsko številko avtorja, na katero
lahko preverimo njegovo identiteto. V
glasilu pismo podpišemo z imenom in s
priimkom avtorja.

BRALCI ZA SBP iz NOVE
CERKVE – NA ZAKLUČKU 8.
SLOMŠKOVEGA BRALNEGA
LETA NA PONIKVI
Kot vsako leto se tudi letos oglašamo s
poročilom oz. z vtisi ob obisku tradicionalne
prireditve na Ponikvi, kjer so se 26. aprila

nam je to preprečil. Imamo pa skupinsko
fotograﬁjo približno sedemstotih bralcev
iz vse Slovenije, ki je nastala ob prihodu na
Ponikvo.
Župnija je dobila priznanje za sodelovanje,
knjižno darilo in kaseto o škofu A. M. Slomšku,
šest otrok pa je dobilo kipec pastirčka A. M.
Slomška za večletno zvesto branje.

V PREMISLEK
Kot vsak občan tudi jaz prebiram Ogledalo
in opažam v Pismih bralcev, ki jih največ
pišeta samo dva gospoda, Jarh in Krajnc,
da nimata niti ene spodbudne besede za
naš lepi Vojnik. Samo kritizirata občino
in iščeta napake. Predlagam jima, da se
aktivno vključita v življenje in dogajanje v
kraju ter pomagata reševati vse probleme,
ki nastajajo. Tako bosta lahko s svojim
znanjem in delom največ pripomogla k
boljšemu življenju v Vojniku.
Karl Kasesnik

PRAZNOVALI SMO
98-LETNICO

Šestega marca je v krogu družine in sosedov
svoj 98. rojstni dan praznovala Matilda
Kerner (Draﬂekova Tilčka) iz Homca pri
Novi Cerkvi.
Ob častitljivem prazniku so se voščilom
pridružili še predstavniki Krajevne skupnosti
Nova Cerkev, župnijske Karitas Nova Cerkev
in dekan Alojz Vicman.
Obisk in voščilo ji je poklonil tudi nečak Jože
Špes (župnik v Brestanici), katerega se je
Matilda še posebej razveselila.
Z zbranimi je nazdravila s kozarčkom
domačega in živahno poklepetala o minulih
časih. V njenih letih človek hodi bolj poredko
zdoma, zato še toliko bolj drži njen pozdrav in
vabilo: »Ko pridete gor, se pa vidimo; če ne
utegnete prej, pa čez leto dni.«
OgledalO 06/66
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2008 zbrali slovenski veroučenci, ki berejo
dobre knjige za dosego Slomškovega bralnega
priznanja (SBP). Bralci iz Nove Cerkve, ki so
v glavnem tudi člani cerkvenega otroškega
pevskega zbora, so z animatorkama Matejo in
Špelo Oprčkal napolnili velik avtobus.
Najprej smo se zbrali v domači cerkvi, kjer
je bila med mašo rdeča nit branje knjig in
njihova naložba k osebnostnemu razvoju.
Potem smo obiskali novo osnovno šolo, kjer
nas je pozdravil tamkajšnji ravnatelj. Tokrat
so nastop pripravili Frančiškovi otroci (po
svetem Frančišku) s Ptuja.
In tudi na pešpoti proti Slomškovo domačiji
je bil poudarek na dediščini svetega Frančiška,
na pesmih, v katerih je bil osredotočen na
hvaležnost vsemu stvarstvu, ki nas obdaja.
Tako smo na treh postajah vodeno razmišljali
o naravi. Naj nam ne zmanjka hvaležnosti do
velikega brata Sonca, sestre Lune in zvezd, do
zraka in vetra, do sestre Vode, do ognja, do
Zemlje, ki nam gospodinji, in do miru, ki je
cenjena vrednota in povezuje vse prej naštete
vrednote. Nepozabni so bili veliki cvetoči
jabolčni nasadi, med kateri nas je vodila pot.
To pa se še ni zgodilo, da ne bi naredili
skupinske slike. Ampak ravno dež na cilju
16. junij 2008

Š. O.

OBLJUBIŠ? OBLJUBIM!
- 27. APRIL 2008
Pred tremi leti smo se 27. aprila zbrali na
prvih obljubah Rakove steze 1 v Žički
kartuziji. Letos, prav tako 27. aprila 2008,
smo praznovali že pete obljube in hkrati
druge skupne obljube stega.
Popotniki in popotnice ter izvidniki in
vodnice so se na pot podali že večer prej.
Najstarejšo skupino je čakala orientacijska
pot pod Kislico, izvidniki in vodnice pa so
se čez »drn in strn« podali proti Novakam.
Naslednji dan so se nam na Veliki Ravni
pridružili še volčiči in volkuljice, ki so
prišli iz Socke.
Ob 15. uri so se nam pod veliko lipo na
Veliki Ravni pridružili starši. Ob prvih
žarkih spomladanskega sonca in med
rumenimi cvetovi regrata smo začeli s
sveto mašo in z obredom obljub. Skavtska
družina je postala bogatejša za 2 volčiča, 7

Kronika
vodnic, 6 izvidnikov ter eno popotnico in
vsi so ta dan obljubili, da bodo »služili Bogu
in domovini, pomagali svojemu bližnjemu
in izpolnjevali skavtske zakone«. Da je
bilo praznovanje še bolj sladko, so starši
za nas pripravili dobrote, pa tudi sladoleda
ni manjkalo.

RAKI RASTEMO IN ZDAJ
SMO PEČENI – 24. MAJ 2008
Skavti Rakove steze 1 smo v soboto, 24.
maja 2008, zaključili četrto skavtsko leto
in ga obeležili s posebnim dogodkom.
Ob 10. uri smo se skupaj s starši zbrali
v Novi Cerkvi, kjer smo pokazali svoje
spretnosti in znanja. V mešanih starostnih
skupinah smo se preizkusili v slalomu
na smučeh, prenašali lučko miru iz
Betlehema, odkrivali igralske talente,
ustvarjali umetniške skulpture iz odpadnih
materialov, tekmovali v skavtskem kvizu
in zbirali ideje za ime in klic stega. Pred
zaključno sveto mašo smo na Svetu
stega izbirali med predlaganimi imeni in
klici ter glasovali. Skavtinje in skavti v
oranžnih krojih in rdeče-rumeno-oranžnih
ruticah smo si izbrali ime PEČENI RAKI.
Morda je na končno odločitev vplivalo
toplo sonce, morda smo bili že malce lačni,
ali pa želimo samo poudariti, da nismo
samo »zagreti« za skavtstvo, ampak smo
že »zapečeni«. In če boste slišali glasno
vpitje: »Kje so raki? – Pečejo se na Rakovi
Stezi«, se ne razburjajte, ker vas sosed ali
znanec, ki živi v Rakovi Stezi, ni povabil
na pečene rake. To smo mi, Pečeni raki, pri
izvajanju svojega klica.

PREMIERA V VOJNIKU
Po dveh letih je Dramska sekcija Kulturnoumetniškega društva Franceta Prešerna iz
Vojnika pripravila novo premiero, komedijo
Dušana
Jovanoviča
»ŽIVLJENJE
PODEŽELSKIH PLEJBOJEV ALI
TUJE HOČEMO, SVOJEGA NE
DAMO«, ki jo je na oder režijsko postavil
dramski igralec Igor Žužek, s katero so se
občinstvu predstavili v soboto, 26. aprila, v
Kulturnem domu v Vojniku.
Da so se Vojničani na premiero resno
pripravljali, pove podatek, da so za
predstavo porabili kar okoli 50 vaj, s
študijem so namreč pričeli že konec
lanskega novembra. Igor Žužek je poleg
režije poskrbel še za dramaturgijo,
scenograﬁja pa je bila delo Matjaža
Kovača. Režiserju je uspelo v predstavi
združiti tako stare, prekaljene ‘’mačke’’,
kot tudi kar nekaj odrskih novincev, kar je
še posebej hvalevredno, kot je na pozdravu
ob zaključku na odru poudaril tudi vojniški
župan Beno Podergajs, in vse skupaj zliti
v dokaj enotno odrsko podobo. Pričujoča
komedija, katere temelje je Dušan
Jovanovič poiskal v klasični italijanski
‘’commedii del arte’’, s svojo posodobljeno
podobo gledalcu ponuja izjemno aktualno
in predvsem zelo slovensko tematiko in
podobo, kjer seveda zavist in ‘’fovšija’’ ne
poznata meja. In če je zadeva začinjena še
z zakonsko nezvestobo, ali vsaj željo po
njej, ki poročenemu moškemu daje tisti
prislovični občutek ‘’svobode’’, potem je
komični zaplet neizbežen. Čudno le, da
vsa zadeva zveni tako domača in vsem
prepoznavna! In v primežu hitro menjajočih
se odrskih in seveda komičnih situacij,

ki jih je vojniško občinstvo, ki je skoraj
povsem napolnilo tamkajšnji kulturni dom,
sprejelo z ovacijami smeha, so se izvajalci,
pod skrbnim strokovnim vodstvom Igorja
Žužka, dobro znašli, kakšno robatost, ki je
bila morda še očitna na premieri, pa bodo
zanesljivo zgladile nadaljnje ponovitve.
Pri predstavi smo na odru videli 10
igralcev, od starejših: Matjaža Kovača,
Natašo Aljec, Žigo Golubiča, Gregorja
Korošca, Matijo Šetino, od novincev pa:
Saro Šabjan, Klemna Guzeja, Andreja in
Jako Zemeta ter Tjašo Dečman. Skupno pa
pri predstavi sodeluje 15 članov vojniške
dramske sekcije.
Naslednja ponovitev ‘’podeželskih
plejbojev’’ je bila v Kulturnem domu v
Vojniku v nedeljo, 11. maja, ob 19. uri, ko
si je predstavo ogledal tudi letošnji regijski
selektor Damjan Trbovc, ki izbira program
regijskega srečanja (odraslih) gledaliških
skupin (ki bo od 13. – 15. junija 2008 v
Slovenskih Konjicah), kar je naslednja,
višja stopnička do morebitnega izbora
na Linhartovo srečanje – 47. festival
gledaliških skupin Slovenije. Naslednjo
ponovitev pa predvidevajo že kar naslednji
teden, prav tako na domačem, vojniškem
odru.
Ob tem pa ne gre prezreti, da je pravkar z
delom oziroma s študijem nove predstave
v Vojniku pričela tako imenovana mlajša
dramska skupina, ki nosi naslov BMK
– Banda mladih kulturnikov. Na oder naj
bi postavili Partljičevo ‘’Vaja zbora’’,
premiero pa je pričakovati v jeseni. Torej
kar mala ‘’gledališka renesansa’’ v Vojniku,
ni kaj!
Živko Beškovnik

Klara – Odgovorna rakovica
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RANČ KAJA IN GROM
PRAZNUJE
DVAJSETO OBLETNICO
DELOVANJA IN
URADNO ODPRTJE NA NOVI
LOKACIJI

Na obeh seminarjih bo gospa Tellington
v prvem delu predstavila TTeam
metodo in TTouch, nato pa uporabo lete v praktičnem delu. Seminarja bosta
simultano prevajana.
Ker je projekt širok in zahteven, vabimo
vse, ki vas stvar zanima, da se nam pri
projektu pridružite kot PARTNERJI v
projektu.

Vabilu na odprtje Ranča Kaja in Grom na
novi lokaciji, prvo soboto v septembru
letos, se je odzvala tudi svetovno znana
psihologinja za živali Linda TellingtonJones. Gospo Tellington smo imeli
priložnost spoznati v Sloveniji leta 2000,
ko smo organizirali njene enodnevne in
večdnevni seminar. Ker so bili seminarji
zelo uspešni in je zanimanje za njeno
metodo vsako leto večje, smo se odločili,
da bomo njen obisk izkoristili še za izvedbo
vsaj dveh seminarjev. Ob tej priložnosti
bomo, z založbo Oka, izdali prvo Lindino
knjigo v slovenščini, in sicer knjigo »Let’s
Ride« S SLOVENSKIM NASLOVOM
»Jahajmo z Lindo Tellington-Jones«.

V soboto, 6. septembra 2008, bomo imeli
svečano uradno odprtje Ranča Kaja in
Grom ter Zavoda Moj Aron na novi lokaciji
in praznovanje 20-letnice delovanja ranča.

V četrtek, 4. septembra 2008,
organiziramo seminar s praktičnimi
predstavitvami metode Tellington za vse,
ki imate ali delate s psi, z mačkami in
drugimi živalmi, torej za:
lastnike in rejce živali;
lastnike ali vodje zavetišč in njihove
uslužbence ter lastnike trgovin z živalmi;
kinološke zveze in društva;
veterinarje in veterinarske tehnike, študente
veterine, zootehnike, biologije ...;
založnike in novinarje specializiranih
časopisov in spletnih strani;
dijake srednjih šol BIC ... in druge, ki se
zanimajo zanjo.
V petek, 5. septembra 2008, organiziramo
seminar s praktičnimi predstavitvami
metode Tellington za vse, ki imate konje
ali delate z njimi:
lastnike in rejce konj;
lastnike ali vodje zavetišč, ki so v pripravi,
in lastnike trgovin s konjeniško opremo;
konjeniške zveze in društva;
veterinarje in veterinarske tehnike, študente
veterine, zootehnike, biologije ...;
založnike in novinarje specializiranih
časopisov in spletnih strani;
dijake srednjih šol BIC ... in druge, ki se
zanimajo zanjo.

OgledalO 06/66

44

Igral bo Simfonični orkester Domžale pod
vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka, in
sicer klasiko, ki govori o živalih. Ostalega
dela programa ne bomo objavili – naj
ostane v prijetnem pričakovanju. Vabljeni
so vsi prijatelji Ranča Kaja in Grom in
njegovih dvo- in štirinožnih prijateljev.
V nedeljo, 7. septembra 2008, pa smo
za vse sokrajane Razgorja in občane
Vojnika pripravili Dan odprtih vrat in
Spoznavni dan.
Sovaščani in sokrajani bomo skupaj z
Moškim pevskim zborom Ljubečna zapeli
domače slovenske pesmi ter tako ob
prijetni družbi in glasbi pospremili Ranč
Kaja in Grom na srečno pot delovanja v
prijazni in ljubeznivi Štajerski regiji.
Vabljeni vsi sovaščani in sokrajani.
Petra Pehar Žgajner

OKOLJU PRIJAZNE
EKOLOŠKE SVEČE
V Sloveniji zaradi uporabe nagrobnih
sveč letno nastane 3000 ton odpadkov,
ki končajo na deponijah za komunalne
odpadke. Odpadne nagrobne sveče niso
nevaren odpadek, vendar pa njihovo
odstranjevanje lahko škodljivo vpliva
na okolje. Več kot 95 % vseh sveč v
Sloveniji ima ohišje iz PVC plastike, ki
zaradi neustreznih lastnosti niso primerne
za snovno reciklažo. Zato je trenutno
edini način odstranjevanja odpadnih sveč
odlaganje na deponijah, kar pa ima pri
razkrajanju PVC plastike negativen vpliv
na okolje, saj se pri tem sprošča škodljivi
klor. V vseh članicah EU je uporaba PVC
16. junij 2008

plastike že strogo omejena, k čemur je kot
članica posredno zavezana tudi Slovenija.
Na Ministrstvu za okolje in prostor se
posledično že pripravljajo ustrezni ukrepi
za omejitev uporabe PVC plastike v
izdelkih. Cilj so alternativni materiali, ki
imajo lastnost recikliranja ter ponovne
uporabe.
V podjetju Eko Plus d. o. o. smo skupaj
z zunanjimi strokovnjaki že našli ustrezno
rešitev, ki popolnoma ustreza prihajajočim
zahtevam. Razvili smo okolju prijazne
nagrobne sveče, ki so na videz popolnoma
enake obstoječim, le da so v celoti izdelane
iz materialov, primernih za reciklažo. To je
prva takšna rešitev v Sloveniji in z veseljem
vam sporočamo, da jo boste lahko v vašem
kraju med prvimi preizkusili. V našem
podjetju Eko Plus d. o. o. smo se skupaj
z Občino Vojnik odločili, da uporabnikom
olajšamo dostop do ekoloških sveč. Zato
smo konec maja na vhodu na pokopališče
Vojnik namestili prodajni avtomat za nakup
ekoloških sveč. Ker pa je naše poslanstvo
skrb za ohranjanje narave, smo šli še
korak dlje ter priredili avtomat tako, da
lahko uporabnik izgorelo ekološko svečo
enostavno vrne skozi namensko odprtino.
Naš servis poskrbi, da se sveče predajo
v ponovno predelavo. Z inovativnim
sistemom smo okolju prijazni, saj odpadne
sveče ne zaključijo na deponiji, temveč
dobijo z reciklažo ponovno vrednost ter
uporabnost, kar pomeni tudi manjšo porabo
omejenih naravnih virov. Obnašajmo se
ekološko ter pokažimo spoštovanje do
narave.

Planinski kotiček
PLANINSKI KOTIČEK
Bili smo ...
po poteh Soške fronte,
na Boču,
na Lepenatki in Rogatcu

POHOD NA MRZLICO
Vabljene vse udeleženke terapevtske vadbe v Novi Cerkvi in v Socki na skupni
pohod na Mrzlico.
Namen: da se zopet poveselimo skupaj;
Kdaj: sobota, 3. teden v septembru;
Odhod: ob 8.00 izpred Gasilskega doma Nova Cerkev;
Kako: lastni avtomobili do Zabukovice;
Start pohoda: v Zabukovici;
Oprema: planinska, obvezno palice (demonstracija nordijske hoje, raztezanja);
Družina: povabite jih s seboj;
Hrana: lahko kupite v koči ali jo vzamete s seboj;
Vreme: v slabem vremenu pohod odpade.
Za vse dodatne informacije in za število udeležencev pokličite
Helenco na 041 381 563.

... ter »čeprav z zamudo«, izpeljali 4. aprila
čistilno akcijo.
15.
tradicionalni
pohod
Vojnik–
Šentjungert je potekal v prijetnem vzdušju
in lepem vremenu. Pohodnikov, ki so
se priključevali na poti, je bilo 1500. Na
pot jih je pospremila Godba na pihala iz
Nove Cerkve. Na Šentjungertu je bila sv.
maša za planince, ki so bili nekoč z nami
na planinskih poteh. Vodil jo je g. Matej
Jakopič, za kar se mu lepo zahvaljujemo in
ga vabimo še za naslednja leta!
Svoje so dodali še Štajerski rogisti in pevci.
Družabno srečanje je trajalo do poznih
popoldanski ur.
Letošnji pohod smo obeležili kot skupno
akcijo z MDO Savinjske. Stiski rok ob
slovesu so obljubili, da se drugo leto zopet
dobimo, zato NA SVIDENJE NA GORI!
Zvonka Grum

POHODA
NA ŠENTJUNGERT
Načrtujemo in vabimo:
15. junij 2008 – pohod Vojnik–Uršula,
28. junij 2008 – Ajdna–Potoška planina,
19. julij 2008 – Viš,
9. avgust 2008 – Konj.

»NA PLANINCAH SONČECE
SIJE«
S to pesmijo, ki je bila tudi naša planinska
himna, smo se četrtošolci OŠ Vojnik ter
POŠ Šmartno in POŠ Nova Cerkev s
šestimi spremljevalci od 7. do 14. aprila
2008 odpravili na petdnevno planinsko šolo
v naravi na Celjsko kočo. V dnevih, ki smo
jih preživeli na tem delu Celjskega hribovja,

smo se naučili marsikaj zanimivega in
koristnega in s tem zagotovo še dopolnili
šolsko znanje. Čist zrak, različne rastlinske
vrste, prijazne gozdne živali ter prijateljsko
vzdušje so nas naredili bogatejše za veliko
novih spoznanj in doživetij, ki se jih bomo
tako spremljevalci kot otroci še dolgo
spominjali.
Aleš Kolšek

Naj vam ob prihajajočem poletju
zaželimo mnogo lepih dni, varnih
korakov in prijetnih doživetij, kjer koli
in s komer koli – PD Vojnik.
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REKORDNO
V MAJSKI KROG 2008

STRELSKO DRUŠTVO
BRATOV DOBROTINŠEK

Letos je v Majskem krogu kolesarilo
1027 ljudi.
Majski krog 2008 ali tretje kolesarsko
druženje, ki so ga skupaj pripravile občine
Celje, Vojnik, Slovenske Konjice, Šentjur
in Žalec, je uspešno prevožen. Po petih
trasah se je peljalo kar 1027 kolesarjev
in kolesark. Glavnina je štartala pred
Citycentrom v Celju, 70 rekreativcev je
v Majski krog zakolesarilo v Slovenskih
Konjicah, v novo pridruženima občinama
Šentjur in Žalec se je na pot podalo preko
230 kolesarjev, dobrih 200 pa v Vojniku,
kjer je bil tudi cilj za vse udeležence.
Organizatorji so z odzivom kolesarjev
izjemno zadovoljni, saj je le-ta rekorden.
Najstarejša udeleženka je bila stara 76
let, najmlajši, ki je samostojno prevozil
pot, pet let, najštevilčnejša družina, ki je
zakolesarila v Majski krog, pa je ponovno
štela osem članov.
»Majski krog je tudi letos uspel. Sedaj že
lahko rečemo, da je postal tradicionalen,
veseli pa nas tudi podatek, da se ga vsako
leto udeleži več ljubiteljev rekreativnega
kolesarjenja. Letos smo krepko presegli
lansko številko, ki je bila 752, tokrat
pa je po trasah petih občin kolesarilo
preko 1000 posameznikov in družin. To

lahko pripišemo odličnemu sončnemu
vremenu in seveda kolesarjem iz dveh
novo pridruženih občin, Šentjurja in Žalca.
Poti so bile različno dolge in speljane po
stranskih poteh vseh občin. Med kolesarji je
bilo čutiti zelo prijetno, pozitivno vzdušje
in prepričan sem, da bomo v naslednji
Majski krog zapeljali v še večjem številu,«
je po prihodu v cilj v Vojnik izjavil Edvard
Stepišnik, predsednik organizacijskega
odbora prireditve Majski krog 2008, tretje
kolesarsko druženje.
Namen
kolesarskega
druženja
je
spodbujanje rekreacije v naravi, druženje
in spoznavanje okolice. Po uspešno in
varno prevoženi kolesarski trasi letošnjega
Majskega kroga zagotovo sledi četrto
kolesarsko druženje v naslednjem maju.
Se vidimo, ker kolo je zakon!

Z novim letom se pričnejo tekmovanja
za LIGO 2008, katera potekajo vse do
meseca aprila. Strelsko društvo je priredilo
tekmovanje v petih krogih po trideset
strelov. Točke se seštevajo od prvega do
zadnjega kroga tako, da imajo vsi možnost
v nadaljnjih tekmovanjih izboljšati svojo
uvrstitev. Tekmovanje je potekalo v dveh
kategorijah, strelci do 55 let s standardno
puško in strelci nad 55 let s serijsko
puško.

Najboljši strelci nad 55 let serijska
puška so bili:
1. mesto Giovanni Scropetta s 1248 krogi,
2. mesto Rafko Gorenšek s 1184 krogi,
3. mesto Franci Kuzman s 1063 krogi.
Najboljši strelci do 55 let standardna
puška so bili:
1. mesto Peter Pihler s 1294 krogi,
2. mesto Dominik Artank s 1271 krogi,
3. mesto Andrej Podgoršek s 1109 krogi.
Vsi tekmovalci so dosegli zelo dobre
rezultate, prvi trije so dobili lepe pokale.
Junija bomo strelci priredili strelsko
tekmovanje z MK-puško, ki bo potekalo
na Lovskem domu v Vojniku. Tekmovanje
se bo izvajalo v dveh kategorijah, do 55 let
in nad 55 let. Na tekmovanje so povabljeni
vsi ljubitelji športnega streljanja.
Mladi in vsi ostali, ki vas zanima ta
šport, ste vabljeni, da se nam pridružite
vsak četrtek, od 16. do 18. ure, v zadnjih
prostorih upokojenskega doma v Vojniku.
Pripravil: Peter PIHLER
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OBČINSKA LIGA SMS VOJNIK 2008
Izidi 9. kroga: NK Transport Rogel - Vojnik Pizzeria Limbo 4 : 7, NK Trobentica - Mali
Paris 6 : 2, ŠRD Freddy 69 - Aligatorji 3 : 9, Nirvana - RC Plan M 3 : 0 b.b., Avtoprevoz.
Meh Roman - Rozntall 3 : 0 b.b., F 5 - Etra d. o. o. 4 : 6, ŠD Frankolovo - Team Honda
Čepin 7 : 5, Terra Cafe - Natis 12 : 5
Lestvica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AVTOPREVOZ. MEH ROMAN
VOJNIK PIZZERIA LIMBO
TEAM HONDA ČEPIN
TERRA CAFE
MALI PARIS
NIRVANA
NK TROBENTICA
ALIGATORJI
NK TRANSPORT ROGEL
ROZNTALL
ŠD FRANKOLOVO
ETRA D. O. O.
F5
NATIS
RC PLAN M
ŠRD FREDDY 69

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
6
6
6
6
5
4
4
4
4
3
1
1
1
0

1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
2
1
0
1
0

0
1
2
2
3
3
3
4
5
4
5
4
7
8
7
9

77:45
77:46
70:34
68:44
63:48
63:33
59:53
59:40
53:49
45:41
50:56
51:66
25:70
47:84
52:92
41:99

25
24
19
19
18
17 (-1)
16
12 (-1)
12
12 (-1)
12
11
4
3
3 (-1)
0

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA
ODLAGALIŠČA ZA ODPADKE
– EKOLOŠKEGA OTOKA – V
VOJNIKU TRENUTNO NI.
TRUDIMO SE, DA BI ČIM
PREJ UREDILI NOVO
ODLAGALIŠČE ZA ODPADKE,
KI BO UREJENO PO
POTREBNIH STANDARDIH
NA DRUGI LOKACIJI, V TEM
ČASU PA VAS PROSIMO, DA
VEČJE KOSOVNE IN DRUGE
ODPADKE ODPELJETE
NA ODLAGALIŠČE V
BUKOVŽLAK.
PRAV TAKO VAS OBVEŠČAMO,
DA BIOLOŠKIH ODPADKOV,
KOT SO OSTANKI RASTLIN
IPD., NI DOVOLJENO
ODLAGATI NA OBREŽJU
HUDINJE OZIROMA
DRUGIH POTOKOV IN
REK, PAČ PA JIH V SKLADU
Z NAPOTKI PODJETJA
SIMBIO KOMPOSTIRAJTE
ALI ODLOŽITE V ZA TO
PRIPRAVLJEN ZABOJNIK.

Najboljši strelci:
24 – Krajnc (Avtoprevoz. Meh Roman), Močić (Aligatorji)
20 – Lampret (Team Honda Čepin)
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Pavli Vertačnik s. p.

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2008
Izidi 7. kroga: Stranice - NK Trobentica 3 : 2, Šmartno v R. D. – Torcida Veterani 10 :
5, Fegy Vojnik Veterani – Nirvana KM Inštalacije 4 : 5

V SKRBI ZA ČISTO OKOLJE
SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA
RAZUMEVANJE.
OBČINA VOJNIK

Lestvica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠMARTNO
NIRVANA KM INŠTALACIJE
STRANICE
FEGY VOJNIK VETERANI
NK TROBENTICA
TORCIDA VETERANI

7
7
7
7
7
7

7
4
4
3
1
0

0
2
0
1
0
1

0
1
3
3
6
6

52:19
33:26
53:27
42:32
15:52
15:54

21
14
12
10
3
1

Najboljši strelci:
20 – Podgoršek Ma. (Šmartno)
13 – Kamberović (Stranice), Dobovičnik (Nirvana KM Inštalacije)
Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska
c. 3 Vojnik, Janez Majcen s. p.
�

Zvonko Pilih,
vodja lig SMS in MC
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SAŠA BREZOVNIK,
PRVAKINJA BELEGA
CIRKUSA

Visoka mesta v slovenskem pokalu so jo
uvrstila v slovensko ekipo za mednarodna
tekmovanja, kjer je v konkurenci več
kot tridesetih držav dosegla več odličnih
rezultatov, posebno izstopata dva:

Saša BREZOVNIK, simpatična 13-letna
dolgolaska, prihaja s Frankolovega.
Nasmejana preprosta sedmošolka pa
ni navadno dekle, ampak je prava
smučarska zasvojenka, ki nas že kar nekaj
let razveseljuje z odličnimi smučarskimi
rezultati, prepoznavnimi po Sloveniji in
Evropi.

3. mesto – slalom, Škofja Loka – pokal
Loka,
4. mesto – slalom, Italija – pokal
Pinocchio.

Saša trenira smučanje v SD UNIOR
CELJE pod vodstvom trenerja Grega
MARGUČA. Da je dekle iz pravega
testa, vemo že kar nekaj sezon. Pričela je
kot najboljša cicibanka, letošnjo sezono
končala kot najboljša smučarka v kategoriji
mlajših deklic in čeprav je smučanje vsako
leto bolj zahtevno, saj se zahtevnost in
količina treningov stopnjujeta, ostaja kljub
naporom ena najbolj vzornih in uspešnih
tekmovalk.
Letošnjo sezono je na regijskih tekmovanjih
osvojila 4 prva, 1 peto mesto, dvakrat pa
zaradi bolezni ni nastopila. Na državnih
tekmovanjih je za tako imenovano veliko
nagrado Argete na skupno 14 tekmah
osvojila 11 prvih, 2 drugi in 1 tretje mesto,
poleg tega pa je na državnemu prvenstvu
osvojila:
1. mesto v veleslalomu –
prvakinja,
1. mesto v superveleslalomu –
prvakinja,
2. mesto v slalomu –
podprvakinja,
2. mesto v kombinaciji –
podprvakinja.

državna
državna
državna
državna

Skupno je Saša v sezoni 2007/08 dosegla:
1. mesto – velika nagrada Argete – pokalna
prvakinja,
3. mesto – pokal Vzhodne regije.
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Smučarska sezona se konča v mesecu
aprilu in potem sledi počitek. Ja, počitek, a
samo snežni. Saša nima počitka. V sezoni
2008/09 bo prvič tekmovala v kategoriji
starejših deklic, to pomeni, da bo tekmovala
z leto dni starejšimi deklicami, ki imajo že
več treningov in izkušenj. Ker pa bodo
prav ta dekleta že čez leto dni tekmovale
v FIS-programu, kar je odskočna deska
za Evropski pokal in nazadnje Svetovni
pokal, bo to še posebno velik motiv za kar
se da dobre rezultate.
Saša bo naslednje leto postala osmošolka
devetletke in prepričana sem, da bo
naslednjo smučarsko sezono okronala s
samimi najvišjimi mesti. Ogromno Sašine
volje, starši, njeni najbližji, ki ji stojijo
ob strani, učiteljski zbor Osnovne šole
Frankolovo, Smučarki klub Unior Celje,
Občina Vojnik ter vsi, ki jo spremljajo in
vzpodbujajo na njeni smučarski poti, vse
to je celota, ki pelje do uspeha.
Saša, vem, da je vsak tvoj dan drugačen od
dneva tvojih vrstnic. Izbrala si težko pot,
pot vrhunske športnice, vem pa tudi to,
da je v naših očeh to pot zmagovalke. Naj
ti športna sreča stoji ob strani, poškodbe
naj se te izognejo in dobri rezultati so
neizbežni. SREČNO, SAŠA.
Milena Jurgec

ODDAJA POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM
Obveščamo vas, da Občina Vojnik
pripravlja javni razpis za oddajo
poslovnih prostorov v pritličju na
naslovu Celjska cesta 10, Vojnik, v
izmeri 89 m2. Razpis bo objavljen
na spletni strani www.vojnik.si in v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Več informacij lahko interesenti
dobijo pri Maji Čagalj Godec in Mojci
Skale na tel. št. 03/7800-620.
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NIKA KOZLEVČAR,
EVROPSKA MLADINSKA
PRVAKINJA V
TAEKWONDOJU

V občini Vojnik je veliko zelo dobrih
športnikov. Sedemnajstega maja se jim je
pridružila tudi Nika. V Vroclavu na Poljskem
je postala evropska mladinska prvakinja v
taekwondoju v kategoriji do 55 kg.
NIKA KOZLEVČAR je simpatična
črnolaska, ki ljubi izzive. Rojena je 31. 8.
1991 in živi v Arclinu. Obiskuje drugi letnik
Zdravstvene šole v Celju. Že kot mlada
deklica je bila zelo živahna. Po zmogljivosti
se je že takrat rada kosala s fanti. Prijatelji,
sosedovi fantje so trenirali borilne veščine.
Preko njih je spoznala, da je to prav za njen
nemirni značaj. V drugem razredu osnovne
šole je začela trenirati borilne veščine. Od
leta 2006 trenira v Športnem klubu HYONG
v Celju. Trenira pod vodstvom Uroša
Bernarda. Reprezentančne treninge vodi
Tomaž Barada. V slovenski reprezentanci
je že drugo leto. Trenira borilno veščino
v taekwondo verzije I.T.F. Tekmuje tudi v
KICKBOXINGU. Trening ima vsak dan,
pred tekmo tudi dvakrat dnevno. Najprej jo
čaka eno uro teka v naravi, potem pa vadba
v klubu.
Čeprav trening zahteva trdo delo, Nika to
opravlja z velikim veseljem. Veliko je pridobila
tudi na vztrajnosti in samozavesti. Mladim
priporoča, da se trdo delo in samodisciplina,
pridobljena s treningi, obrestujeta v življenju.
Načela taekwondoja so vljudnost, poštenost,
vztrajnost, samokontrola in nezlomljiv duh.
Zaveda se, da so k njenemu uspehu veliko
pripomogli moralna in ﬁnančna podpora
domače družine, ter dedija in ome.
Udeležila se je že tekem na Slovaškem,
Nizozemskem, Švedskem, Hrvaškem in
Poljskem. Naslov evropske prvakinje ji veliko
pomeni, saj je to priznanje za trdo delo. Ob
enem pa ji je v vzpodbudo za naprej, saj jo
že oktobra čaka v Italiji svetovno prvenstvo.
NIKA, ISKRENE ČESTITKE, želimo ti čim
manj poškodb in veliko uspeha na nadaljnji
poti!

ŠPORTNO-KOLESARSKO
DRUŠTVO NOVA CERKEV IN
DRUŠTVO KMETIC
VAS VABITA
VADBO

NA

TERAPEVTSKO

NAREDIMO TUDI MI NEKAJ ZASE!
Kako: udeležimo se terapevtske vadbe pod
strokovnim vodstvom.
Kje: telovadnica v Novi Cerkvi (ponedeljek),
telovadnica v Socki (sreda).
Kdaj: od jeseni 2008 dalje ob 20.00.
TELESNA VADBA ZAJEMA:

DELA NA POKOPALIŠČIH
V OBČINI VOJNIK

POKOPALIŠČE ČREŠNJICE
Na pokopališču v Črešnjicah so se
dela v lanskem letu pričela z izgradnjo
parkirnega prostora pod pokopališčem.
Dela smo v letošnjem letu nadaljevali s
širitvijo grobnih prostorov in zaključili z
izgradnjo varovalne ograje na pokopališču.
Investicijo v vrednosti 60.000 evrov je
delno soﬁnancirala Občina Slovenske
Konjice. V prihodnosti nameravamo
urediti še mrliško vežico.

PROTIBOLEČINSKA VADBA:
vaje za križ;
vaje za vrat;
vaje za celo hrbtenico;
dihalne vaje;
vaje za zmanjšanje oteklin;
vaje za mišice medeničnega dna.
VADBA ZA OBLIKOVANJE TELESA:
vaje za moč posameznega dele telesa;
vaje za vzdržljivost;
vaje raztezanja.
PREVENTIVNA VADBA ZA
OSTEOPOROZO
VADBA ZA POŽIVITEV
TELESA:
vaje sproščanja;
samomasaže.

NAŠEGA

Vadba poteka pod strokovnim vodstvom
diplomiranega ﬁzioterapevta, inštruktorja
aerobike, inštruktorja vadbe nosečnic v
vodi in vodnika nordijske hoje.

V letošnjem letu smo dela nadaljevali z
rušitvijo pokopališkega zidu, ki je ločeval
stari in novi del pokopališča. Projekt
rušenja zidu je opravljen delno, in sicer
tam, kjer so najemniki grobov soglašali z
rušitvijo.
Projekt je realiziran v delu, ki je bil zelo
nevaren za obiskovalce pokopališča.

Pripravila: Vesna Poteko

V SPOMIN NA USTANOVITEV
OF V VOJNIKU

POKOPALIŠČE V NOVI
CERKVI
Na pokopališču v Novi Cerkvi smo uredili
razširitev grobnega prostora na južnem
delu pokopališča. V prvi fazi smo uredili
prostor za žarne in klasične grobove, v drugi
fazi pa se predvideva razširitev grobnih
prostorov, tako žarnih kot klasičnih, ter
postavitev vodnjaka in fontan.

V petek, 6. junija 2008, smo se zbrali pred
hišo v Arclinu 21, na kateri je nameščena
spominska plošča, namenjena spominu na
ustanovni sestanek OF v Vojniku, Škofji
vasi in okoliških zaselkih. Ta se je zgodil
dne 22. junija 1941, udeleženci pa so v
tej hiši postavili osnove organizacije OF.
Spominsko ploščo sta postavili organizaciji
ZB NOV Vojnik in Škofja vas, 22. junija
1981, ob praznovanju prvega skupnega
praznika krajevnih skupnosti.
V prijetnem kulturnem programu so
nastopali oktet MOPZ France Prešeren
Vojnik, otroci osnovne šole, slavnostni
govornik pa je bil podpredsednik
Območnega združenja za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna Jure Vovk.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
telefonski številki 041 381 563 ali 03 57
72 427 (Alenka-Helena Pekošak).
V primeru prezasedenosti telovadnice
v Novi Cerkvi, bo tudi v ponedeljkih
potekala terapevtska vadba v Socki.
TUDI KADAR SKRBIMO ZA NAŠE
ZDRAVJE, NAM JE LAHKO LEPO!

POKOPALIŠČE VOJNIK
Na pokopališču Vojnik so se dela z
razširitvijo grobnih prostorov pričela že v
letu 2004.
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K spominskemu obeležju je delegacija
položila venec.
Združenje za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna
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Prireditve
OBČINA VOJNIK – PRIREDITVE
JUNIJ
Sobota, 21. junij 2008, ob 14.00

SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO NA IGRIŠČU ZA ROKOMET
V VOJNIKU. ORGANIZATOR: OBČINA VOJNIK.

Sobota, 21. junij 2008, ob 19.00

MEŠANI KOMORNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV VOJNIK
V DVORANI POŠ NOVA CERKEV - LETNI KONCERT.

Sreda, 25. junij 2008

SLOMŠKOVA ROMARSKA POT.
INFORMACIJE: BARBARA MIKUŠ, 03 78-00-648.
ORGANIZATORJI: OBČINE VOJNIK, ŠENTJUR IN SLOVENSKE KONJICE TER
DRUŠTVO SLOMŠKOVA ROMARSKA POT.

Od petka, 27. junija
do nedelje, 29. junija 2008

TABOR ZA NADARJENE UČENCE OŠ VOJNIK NA OSNOVNI ŠOLI
VOJNIK. ORGANIZATOR: OŠ VOJNIK.

Sobota, 28. junij 2008

PROSLAVA NA SVETINI. POHOD, SREČANJE VETERANOV IN
BORCEV. ORGANIZIRAN AVTOBUSNI PREVOZ. INFORMACIJE: MARIJAN
OPREŠNIK, 031 566-984. ORGANIZATOR: ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK IN
DOBRNA.

JULIJ
Sobota, 19. julij 2008

POHOD NA VIŠ (INF. MIRKO BLAZINŠEK, 041 685-635). ORGANIZATOR:
PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK.

Nedelja, 20. julij 2008

SPOMINSKI POHOD NA KOMELJ
(INF. MARIJAN OPREŠNIK, 031 566-984).

AVGUST
Sobota, 9. avgust 2008

POHOD – PRESEDLJAJ IN KONJ (INF. MIRKO BLAZINŠEK, 041 685-635).
ORGANIZATOR: PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK.

Sobota, 16. avgust 2008, ob 15.00

SPOMINSKA SLOVESNOST NA DOMAČIJI DOBROTINŠKOVIH NA
DOBROTINU. ORGANIZATORJA: OBČINA VOJNIK IN ZB ZA VREDNOTE
NOB VOJNIK IN DOBRNA.

Nedelja, 24. avgust 2008, ob 8.00

POLETNI KRAMARSKI SEJEM V GRAŠČINSKEM PARKU
FRANKOLOVEM. ORGANIZATOR: DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO.

Sobota, 30. avgust 2008

POHOD NA VRTAŠKO SLEME (INF. MIRKO BLAZINŠEK, 041 685-635).
ORGANIZATOR: PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK.

NA

SEPTEMBER
Sobota, 6. september 2008

PRIREDITEV OB DNEVU TURIZMA, PARK PRI GRAŠČINI NA FRANKOLOVEM,
ORGANIZATOR: TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
POHOD KOMNA, BOGATIN, KRNSKA JEZERA, LEPENA
(INF. MIRKO BLAZINŠEK, 041 685-635). ORGANIZATOR: PLANINSKO
DRUŠTVO VOJNIK.

Sobota, 13. september in
nedelja, 14. september 2008
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prireditve
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS VOJNIK 2008
ČETRTEK, 5. JUNIJ, OB 15. URI

SOBOTA, 14. JUNIJ, OB 17. URI

VRTEC MAVRICA VOJNIK
Pozdrav poletju – zabavna prireditev za otroke Vrtca
Mavrica Vojnik pod šotorom na igrišču za rokomet v
Vojniku.

ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA
Piknik »Ob kotlu in partizanski pesmi« pod šotorom
na igrišču za rokomet.

PETEK, 6. JUNIJ, OB 11. URI

SOBOTA, 14. JUNIJ, OB 16. URI

ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA,
Žalna slovesnost pri spominskem obeležju pri Olčjek
na Arclinu.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
Srečanje starejših občanov nad 80 let. Inf. v času
uradnih ur DU Vojnik.

SOBOTA, 7. JUNIJ, OB 14. URI

NEDELJA, 15. JUNIJ, OB 7. URI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
VOJNIK, Pokalno tekmovanje za gasilske veterane
– pokal GZ Slovenije na igrišču v Vojniku. Info. 041
471-730, Zdenko Vrenko.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
Pohod na Sveto Uršulo nad Dramljami. Odhod
izpred ZD Vojnik. Info. 041 685-635, Mirko
Blazinšek.

SREDA, 11. JUNIJ, OB 9. URI

ČETRTEK, 19. JUNIJ, OB 17. URI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
Strelsko tekmovanje Strelske sekcije DU Vojnik v
prostorih Društva upokojencev Vojnik.

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Predstavitev raziskovalnega projekta OŠ Vojnik v
sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje v Knjižnici v
Vojniku.

ČETRTEK, 12. JUNIJ, OB 9. URI

PETEK, 20. JUNIJ, OB 19. URI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
Tekmovanje kegljaške sekcije v ruskem kegljanju v
prostorih DU Vojnik.

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Slavnostna seja Sveta KS in podelitev priznanj
v dvorani KZ Vojnik

SOBOTA, 14. JUNIJ, OB 12.30

NEDELJA, 22. JUNIJ, OD 14. DO 23. URE

ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA
II. tradicionalni pohod po spominskih obeležjih.
Odhod – glavni spomenik v Vojniku. Pohodniki se
lahko priključijo tudi med potjo. Info. 040 120-264,
Karl Žibret.

NT&RC – KATRCA IN PGD VOJNIK
Zabavna prireditev »Katrca« na igrišču za rokomet v
Vojniku.

OB TEJ PRILOŽNOSTI VAS VLJUDNO VABIMO, DA SE UDELEŽITE KATERE OD PRIREDITEV.
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 20. JUNIJU VSEM KRAJANOM IN KRAJANKAM KS VOJNIK ISKRENE
ČESTITKE. VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI.
MIRKO KRAŠOVEC, PREDSEDNIK SVETA KS VOJNIK
16. junij 2008
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prireditve
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU – 2008
Sobota, 7. junij
ob 20.00
Nedelja, 8. junij
ob 13.00

ob 17.00
Petek, 13. junij
ob 17.00
Petek, 20. junij
ob 17.00
Sobota, 21. junij
ob 17.00
Nedelja, 22. junij
ob 8.00

ob 15.00
Torek, 24. junij
ob 17.00
Sobota, 28. junij
ob 9.00

ob 17.00
Nedelja, 29. junij
ob 15.00
Sobota, 5. julij
ob 9.00
ob 9.30

SAMOSTOJNI KONCERT »Dueta BISER« v večnamenski
dvorani v Novi Cerkvi; organizira: KUD Nova Cerkev – Duet Biser.
TURNIR V MALEM NOGOMETU za prehodni pokal KS
na igrišču v Socki; organizira: Športno društvo Socka; prijave na dan
turnirja od 12.30 dalje ali predhodno sprejemata Matej Bosak na GSM
041 479-220 in Boštjan Gorečan na GSM 041 763-501.
VEČER NA GRAJSKEM DVORIŠČU GRAŠČINE V SOCKI
organizira: Kulturno društvo Socka.
ODPRTJE VODOVODA NOVAKE I., II. in RAZDELJ
organizirajo: krajani – uporabniki in krajevna skupnost; sodelujejo: Godba na
pihala in Moški pevski zbor iz Nove Cerkve.
ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE NOVAKE
(Zupanek–Pogorevc); organizirajo krajani – uporabniki in krajevna
skupnost; sodelujejo: Godba na pihala in Moški pevski zbor iz Nove Cerkve.
ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE LEMBERG
(Brložnik–Čretnik); organizirajo: krajani – uporabniki in krajevna skupnost;
sodelujejo Godba na pihala in Moški pevski zbor iz Nove Cerkve.
BLAGOSLOV KOLES IN VOŽNJA PO POTEH KS
organizira: Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev (zborno mesto pri
Gasilskem domu Nova Cerkev, startnina 5,00 evrov); informacije: Janko Jesenek
GSM 031 825-434, Boštjan Štante GSM 031 611-923.
MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH
V VIZORAH na skakalnici KA-13 za pokal KS; organizira: Smučarsko društvo Vizore.
ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE SOCKA (Šeško–Kok);
organizirajo: krajani – uporabniki in KS Nova Cerkev; sodelujejo: Godba na pihala in Moški
pevski zbor iz Nove Cerkve.
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z MAŠO in S KULTURNIM
PROGRAMOM pri Gasilskem domu Nova Cerkev; organizirata:
Župnijska Karitas in KS Nova Cerkev; sodelujejo: Moški pevski zbor iz Nove Cerkve, učenci
POŠ Nova Cerkev in Socka ter drugi.
ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE NOVAKE–STRAŽA
(Rojc–Marovšek); organizirajo krajani – uporabniki in KS; sodelujejo: Godba
na pihala in Moški pevski zbor iz Nove Cerkve.
NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA
GRADU LEMBERG s kulturnim programom
in prikazom domače obrti; prireja: Turistično društvo Nova Cerkev.
SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS in podelitev priznanj
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem
obeležju v Novi Cerkvi; prirejata: ZB za VREDNOTE NOB Nova Cerkev
in KS; sodelujejo: Moški pevski zbor in Godba na pihala iz Nove Cerkve, učenci
POŠ Nova Cerkev in Socka.
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prireditve
od 10.00

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI s
TRADICIONALNO PEKO »TELICE NA ŽARU« in z revijo ansamblov:
Modrijani, Vitezi polk in valčkov, Šentjurski muzikantje, Harmonija, Vižarji, Bioholz.

ob 17.00

PREVZEM IN BLAGOSLOV NOVEGA GASILSKEGA PRAPORA.

od 19.00

GASILSKA NOČ z ansamblom »OKROGLI MUZIKANTI« in
gostjo večera »Nušo DERENDA«.

Sobota, 12. julij
ob 17.00
Nedelja, 13. julij
ob 9.00

ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE ZLATEČE (GRM) organiziraji krajani - uporabniki
in KS; sodelujejo godba na pihala in moški pevski zbor in Nove cerkve
TURNIR V TENISU za pokal KS na igrišču Koprivnik v Socki;
organizira: Športno društvo Socka, prijave na dan tekmovanja od 8.30 dalje
ali predhodno sprejema Jure Korošec na GSM 041 886-189.

60. OBLETNICA PGD LEMBERG

Petek, 18. julij
ob 19.00

SLAVNOSTNA SEJA PGD LEMBERG

Sobota, 19. julij
ob 17.00
od 20.00

HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE
GASILSKA VESELICA z ansamblom »VAGABUNDI«

Petek, 15. avgust
ob 10.00

Sobota, 31. avgust
ob 17.00

KOLESARSKI VZPON na STRNADOV TRAVNIK v SELCAH
(zborno mesto pri trgovini v Socki); organizira: Športno društvo Socka, prijave na dan vzpona
od 9.30 dalje ali predhodno sprejemata Blaž Beškovnik na GSM 041 453-432 in Janez Kotnik na
GSM 041 794-329.
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE v SOCKI, organizira:
Prostovoljno gasilsko društvo Socka.

OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV (4. JULIJ) ČESTITAM VSEM KRAJANOM IN KRAJANKAM IN
VAS VABIM, DA SE UDELEŽITE PRIREDITEV, KI SO ORGANIZIRANE V ČASU PRAZNOVANJA.
Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO – 2008
Sobota, 14. junij 2008
ob 17.00
ob 20.00
Sreda, 25. junij 2008
ob 19.00

Sredi meseca avgusta

GASILSKO TEKMOVANJE
GASILSKA VESELICA PGD FRANKOLOVO
v parku Frankolovo z ansamblom »DOMEN Z VIŽARJI«.
LETNI KONCERT KVARTETA PD ANTONA
BEZENŠKA Z GOSTI, »TROBILNIM KVARTETOM CRESCENDO«,
v cerkvi Sv. Trojice na Gojki;
Organizira: Prosvetno društvo Antona Bezenška Frankolovo.
ROCK ŽUR na igrišču v parku; organizira:
Mladinsko društvo Frankolovo.

16. junij 2008
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Obvestilo

Celje, 28. maj 2008 – V gospodinjstvih
se vsak dan srečujemo z najrazličnejšimi
vrstami odpadkov, od različnih folij,
jogurtnih lončkov do tetrapak embalaže
in odsluženih kemičnih svinčnikov. Pri
tem se pogosto sprašujemo, kam oziroma
v kateri zabojnik naj jih odložimo.
Da bo ločevanje odpadkov odslej
lažje, je Mestna občina Celje v sklopu
projekta komuniciranja z javnostmi za
Regionalni center za ravnanje z odpadki
(RCERO) Celje izdala ABECEDNIK
ODPADKOV.
Doma in na delovnem mestu vsak dan
proizvedemo vse večje količine odpadkov,
med katerimi jih mnogo predstavlja
dragoceni vir surovin za predelavo in
ponovno uporabo. Zato je pomembno, da
odpadke v naših gospodinjstvih zbiramo
ločeno in jih ločeno tudi oddajamo v
zabojnike, namenjene posamezni vrsti
odpadkov. Takšno ravnanje prispeva
k dolgoročnemu cilju odgovornega
ravnanja z odpadki: zmanjševanju
količine končno odloženih odpadkov.
Abecednik odpadkov za učinkovito
in okolju prijazno ravnanje z odpadki
je namenjen vsem, ki želijo že danes
prispevati k skupnim prizadevanjem za
manjše obremenjevanje okolja. V njem
so posamezni odpadki razvrščeni po
posameznih skupinah, ki usmerjajo, kam
in kako odložiti posamezni odpadek. Z
njim želimo prispevati k pravilnemu
ravnanju z odpadki v naših domovih.
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Zbirni center je sodobno urejen prostor,
opremljen za ločeno zbiranje in začasno
hranjenje ločeno zbranih vseh vrst
odpadkov. Oddajanje odpadkov v zbirni
center je za vse prebivalce, ki so vključeni
v sistem odvoza odpadkov, brezplačno.
Kje lahko občani prevzamejo Abecednik
odpadkov?
Abecednik odpadkov, ki je izšel v nakladi
40.000 izvodov, lahko občani brezplačno
prevzamejo na naslednjih lokacijah:

16. junij 2008

http://www.simbio.si/pdf/abecednik_odpadkov.pdf

IZŠEL JE ABECEDNIK
ODPADKOV ZA PRAVILNO
LOČEVANJE ODPADKOV

Vsak odpadek, ki ga proizvedemo
v naših domovih, na vrtu, pa tudi v
šolah in na delovnih mestih, spada v
določeno vrsto odpadkov. Za vsako
vrsto odpadkov obstaja točno določen
način zbiranja in oddajanja z namenom
nadaljnje predelave:
papir, steklo, plastiko in kovino oddajamo
v ločene zabojnike na ekoloških otokih,
ki so postavljeni v naseljih, zabojnike
ločimo po barvi pokrova in napisu na
zabojnikih, kaj sodi vanj in kaj ne,
biološke odpadke oddajamo v posebne
zabojnike (rjave barve), ki so postavljeni
na posebnih mestih v naseljih, sicer pa je
biološke odpadke mogoče kompostirati
na zelenici ali vrtu,
preostale
(gospodinjske)
odpadke
(odpadki, ki jih ne moremo uvrstiti v
nobeno od zgornjih skupin) oddajamo
v zabojnike za gospodinjske odpadke,
nevarne odpadke (odpadki, ki zahtevajo
posebej pazljivo ravnanje in nadaljnjo
predelavo) lahko ob posebnih akcijah
nekajkrat na leto oddamo pri posebnem
mobilnem zabojniku za nevarne odpadke,
kjer jih prevzamejo strokovnjaki,
usposobljeni za ravnanje z nevarnimi
odpadki, med letom pa jih je mogoče
oddajati v zbirni center, kosovne odpadke
(odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže ali
oblike ne moremo pustiti v zabojniku,
posodi ali vreči za odpadke) je mogoče
odložiti v namenske zabojnike med
posebnimi akcijami zbiranja kosovnih
odpadkov, oddati v zbirni center ali pa
naročiti poseben zabojnik v primeru
večje količine kosovnih odpadkov.

Projektna pisarna Celje zdravo mesto
(Javni zavod Socio), Slomškov trg 4,
Celje, 8.00-15.00, vsak prvi četrtek v
mesecu do 17.00;
Mestna blagajna, Trg Celjskih knezov
9, Celje, pon., tor., čet.: od 8.00-14.30,
sreda: 8.00-6.30, petek: 8.00-12.30;
pri vhodni kontroli RCERO v Bukovžlaku
in na sedežu Simbio, d. o. o., Teharska c.
49, Celje, pri informacijah, 7.00-15.00.

V kratkem bo Abecednik odpadkov
možno prevzeti tudi na sedežih
vseh drugih občin Savinjske regije,
ki so vključene v projekt RCERO,
ter na sedežih komunalnih podjetij,
ki opravljajo gospodarsko javno
službo ravnanja z odpadki v občinah, ki so vključene
v projekt.

Vrste odpadkov in načini
oddajanja
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Moški pevski zbor PD AntonA Bezenšeka Frankolovo
ob 35-letnici

OBLETNICA VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA

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

