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Spoštovane
bralke in bralci!
V zadnji številki sem vas pozval, da se 
javite s svojimi prispevki po počitnicah 
in res ste se odzvali. Zasuli ste nas z 
gradivom in že v naprej se vam moram 
opravičiti, ker vseh res nismo mogli 
objaviti, kljub temu, da smo razširili 
glasilo na maksimalni obseg strani. 
Upam, da nam bo neobjavljeno uspelo 
nadoknaditi v naslednji številki Ogledala, 
sicer pa razmišljamo, da bo morda 
potrebno glasilo izdajati pogosteje, 
saj bodo informacije še bolj sveže in 
aktualne. 
Pa tudi volitve v državni zbor so pred 
nami in političnim strankam smo morali 
odstopiti nekaj strani. 

VSEBINA
4 BESEDA ŽUPANA
6 GOSPODARSTVO IN KOMUNALA
11 INTERVJU Rauter
12 KRAJEVNE SKUPNOSTI
19 INTERVJU Zidar
20 INTERVJU Cerovšek Zupančič
22 VOLITVE
30 URADNI DEL
37 KULTURA
41 UTRINKI IZ ŠOLE IN VRTCA
46 INTERVJU Jakopič
48 DRUŠTVA
58 KRONIKA
60 ŠPORT
64 PRIREDITVE

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

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do ponedeljka, 
17. novembra 2008, v tiskani in po možnosti v 

elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov: 

ogledalo@vojnik.si).

Članke, prejete po 17. novembra, 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: 

Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Alja Tihle, Alenka Blazinšek 
in Simon Stagoj

Trženje oglasov: Ines Novak
Lektorica: 

Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Prvi šolski dan OŠ Frankolovo
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Dinocolor 2008

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.

Uvodnik

V nadaljevanju boste ugotovili, da so 
se odprtja cest in drugih objektov kar 
vrstila, slavnostne predaje namenu pa 
so sovpadale s praznovanji krajevnih 
praznikov. Marsikje so se slavnosti 
udeležili vidni predstavniki našega 
gospodarskega in političnega življenja.
Za otroke osnovnih šol in vrtcev je 
bilo v času počitnic lepo poskrbljeno, 
tako na kulturnem, športnem, kot na 
izobraževalnem področju. Tu gre pohvaliti 
posamezne delavke občinske uprave, 
ki skrbijo za vzgojo, izobraževanje in 
prireditve, pa tudi vodstva šol in vrtcev, 
predvsem pa športnih društev, ki so 
poskrbeli za kondicijo otrok pri vstopu v 
novo šolsko leto.  
Ko bo izšla naslednja številka, bomo že 
v mesecu decembru, zato vas vabim, da 
tudi v tem obdobju pridno beležite, kaj 
vse se bo zgodilo v vašem okolju in nas 
o tem seznanjajte. 
Veseli bomo vašega pisanja in upamo, da 
bomo lahko tudi vse objavili.

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Beseda župana

Poleg prireditev bodo pevci Moškega zbora 
Antona Bezenška v Kanadi, godba pa se 
je že vrnila  z otoka Raba. Verjamemo, 
da so oboji opravili čudovito poslanstvo. 
Čestitam!
Julija so gasilci iz Lemberga praznovali 
svoj 60-letni jubilej. Čestitke za njihovo 
marljivo delo, tako predsedniku kot 
celotni ekipi. 
Pripravljamo se že na praznovanje 
občinskega praznika, ki bo letos na 
Frankolovem 3. oktobra, ko bomo 
z veseljem podelili občinske grbe in 
županova priznanja. 

Najbolj pogosta vprašanja so bila naslovljena 
na občino v zvezi s protipoplavnimi ukrepi 
(ne samo za Vojnik), ljudi pa je zelo skrbela 
tudi sanacija po štirih večjih neurjih, ki na 
srečo niso bila tako uničujoče narave, kot 
drugje po Sloveniji, škoda pa je kljub temu 
velika. 

PROTIPOPLAVNI UKREPI 
so v Vojniku skoraj končani; zataknilo 

se je na desnem bregu, kjer finančni in
projektantski inženiring ne more uskladiti 
cene zemljišča, ki ga je potrebno pridobiti 
za dokončanje del. Vsa dosedanja 
zemljišča so bila odkupljena po ceni 27 
evrov za m2, zato vztrajanje pri enaki ceni. 
Vprašali boste takoj, ali to ni bilo urejeno 
z osnovnim projektom in s pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem. Seveda! Vendar 
pa se je v času izvajanja del spremenil 
lastnik zemljišča, ki ima drugačne pogoje. 
Veseli pa smo, da je bil v teh dneh 
podpisan aneks k osnovni pogodbi, ki 
bo omogočil gradnjo meteornega kanala 
na desnem bregu Hudinje, ki je pogoj za 
odvodnjavanje zalednih voda s celotnega 
območja nad desnim bregom reke. Vrednost  
tega kanala je okrog 300.000 evrov.  Odvod 
fekalnih voda v ulici Cesta ob Hudinji pa 

bo zagotovila občina. Obe kanalizaciji 
sta izjemnega pomena, saj protipoplavni 
zidovi v Hudinjo ne dovoljujejo nobenega 
izpusta več.  
Ponovno poudarjam, da se za večjo varnost 
trga pripravljajo tudi zadrževalniki na 
potoku, ki v Vojnik priteče od Sv. Tomaža. 

KOLESARSKE STEZE IN 
PLOČNIKI 

Oglasili so se krajani Ivence in nas 
opozorili na nevarni cestni odsek od Ivence 
do Vojnika, predvsem za vožnjo s kolesom 
ali peš hojo. 
Po naročilu OS je trenutno v izdelavi osnovni 
projekt reševanja podobnega problema 
od Škofje vasi do Vojnika. Direkcija RS 
za ceste je izdelavo projekta uvrstila v 
svoj program in projekt je v izdelavi. Po 
podatkih je na tem cestnem odseku več kot 
16.000 enot prometa dnevno. Na cesti od 
Vojnika proti Frankolovemu ga je polovico 
manj, zato smo najprej poskušali zagotoviti 
reševanje bolj perečega problema. 
Prizadevamo pa si, da bi bilo čim prej 
urejeno križišče v Ivenci in da bi se 
položila nova asfaltna prevleka od Ivence 
proti Frankolovemu. 

CESTA  ČREŠNJICE
V dneh, ko bo izšlo Ogledalo, bi se naj 

začela sanacija te ceste. Ostalo bo še nekaj 
plazov na tem istem odseku, ki pa jih bomo 
poskušali reševati v prihodnjem letu. 

PLAZ NA DOMAČIJI 
KLOPOTAN

Z vztrajnim delom nam je po več letih 
prizadevanj uspelo rešiti plaz v Lipi, ki je 
grozil delu stanovanjske hiše. S pomočjo 
denarja Ministrstva za okolje je bil plaz 
v preteklem mesecu saniran. Hvaležen 
sem omenjenemu ministrstvu, da je kljub 
nekajletnim zamikom saniralo dva velika  
plaza, in sicer tega v Lipi in drugega lani v 
Socki. Vztrajnost se vedno izplača. 

»PROMENADA V VOJNIKU!«
Približno pod takim naslovom  je 

izšel zapis v NT, ki je razširil kar nekaj 
govoric. 
Največji problem parkiranja v Vojniku je 
pri Zdravstvenem domu. Zato smo se po 
nasvetu strokovnjakov odločili in naročili 
projektno študijo, kako rešiti parkiranje in 
promet od ZD do Občine. 
Projektant je predlagal vzdolžno parkiranje 
na prostoru sedanjega pločnika. Pločnik pa 
bi prestavili zadaj za drevesa – breze, ki 
jih bo počasi tudi potrebno zamenjati, saj 
so njihove korenine že načele kanalizacijo 
in druge vode, ki potekajo na tem prostoru. 
Istočasno bi poskušali urediti tribune za 
obe igrišči ter  tudi prostor in parkiranje 
okrog občine, ki nam ni ravno v ponos. 
Predlog še ni izdelan, ko pa bo, ga bomo 
predstavili ustreznemu odboru in seveda 
KS Vojnik. Za vse tiste pa, ki so razširili 
govorice, da pločnika ne bo več, upam, da 
omenjena razlaga zadošča. 

»SIOLOV TROJČEK« V NOVI 
CERKVI 

Pisala nam je občanka iz Nove 
Cerkve, ki ugotavlja, da v Novi Cerkvi 
ni »ustreznega« signala za TV, internet in 
telefonijo. Večkrat smo opozarjali na ta 
problem distributerje, ki nam zagotavljajo, 
da se bo v prihodnosti stanje izboljšalo, saj 
se s podobnimi problemi ukvarjajo tudi na 
drugih področjih občine. 
Poklical pa sem na Telekom Celje, kjer so 
mi zagotovili, da bodo storili vse, da bo 
zadeva čim prej rešena z ustrezno kabelsko 
povezavo. Ker je na tem področju zaposlen 
prav človek iz Nove Cerkve, verjamemo, 
da bo zato problem rešen še prej. Prav 
v času pisanja sem dobil še naslednji 
odgovor: »Na podlagi vaše poizvedbe 
glede možnosti pridobitve trio paketa na 
območju Nove Cerkve vam sporočamo, 
da smo trenutno v fazi iskanja primerne 
lokacije za postavitev kontejnerja, v 

Poletje se izteka in z njim tudi počitnice, 
med katerimi so se naša društva izkazala 
kot dobri organizatorji mnogih prireditev, 
ki so popestrile počitniške dneve. A tudi v 
tem času se prireditve še obetajo in veseli 
smo, ker našim društvom »sape nikoli ne 
poide«. 
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katerega bomo namestili aktivno opremo. 
Glede na to, da ponujajo storitve na tem 
območju tudi drugi operaterji, moramo 
skleniti dogovor o razvezi zanke tudi z 
njimi.«  

TEŽAVE S SIGNALOM MOBILNE 
TELEFONIJE V OBČINI 

Veliko dopisov smo prejeli, s podpisi 
in brez njih, in na vse to dajem naslednji 
odgovor, ki smo ga prejeli na posredovane 
dopise:
»Svetu Občine Vojnik sporočamo, da 
smo pri načrtovanju širitve brezžičnega 
telekomunikacijskega omrežja družbe 
Mobitel, d. d. upoštevali tudi težave pri 
uporabi Mobitelovih storitev v naseljih 
Male Dole, Jankova, Bezovica, Pristava, 
Bovše in Razgor. Terminski plan izgradnje 
baznih postaj za leto 2008 ne predvideva 
začetka postopkov iskanja mikrolokacij 
in izdelave ostalih tozadevnih analiz v 
občini Vojnik.« Iz preostalega dopisa se 
da razbrati, da bodo svoja prizadevanja 
nadaljevali v letu 2009. 

SANACIJE BREŽIN PO POPLAVI
Kot ste zagotovo opazili, se po vsej 

občini izvajajo sanacije brežin na večjih 
potokih. Sam se zahvaljujem resornemu 
ministrstvu (Ministrstvu za okolje in 
prostor), ARS-u v Celju ter seveda 
ministru, ki nas je obiskal v času poplave 
in še enkrat 7. avgusta letos ter se z ekipo 
resno zavzel za sanacijo po poplavi v naši 
občini. Za omenjena dela, ki jih izvaja 
NIVO CELJE, bo v naslednjih treh letih 
namenjenih skoraj 1,5 milijonov evrov. 
Opozarjam vas, da se tudi sami vključite 
v te sanacije, saj se izvajalci ne obrnejo 
vedno na naše službe. Občinska uprava je 
ARS-u v Celju poslala vse vaše zahteve, 
dodali so tudi še sami nekatere nujne 
posege, ker pa je vedno premalo denarja, 
se ti ukrepi usklajujejo tudi na terenu. Zato 
prosimo, da se obračate na g. Marjana 
Verka in g. Zupančiča, ki sta zadolžena za 
ta dela v naši občini. Oba sta zaposlena na 
NIVOJU. 

Bilo je še več vprašanj, na katere bi 
bilo potrebno odgovoriti, vendar so ta 
najpogostejša.

LETO DNI PO POPLAVI
Po hudi poplavi, ki nas je prizadela 
lani septembra, lahko ugotavljamo, 
da sanacijska dela dobro tečejo, da 
pričakujemo še nekaj denarja za 
sanacijo komunalne infrastrukture, da pa 
pričakujemo še nekaj nadomestil za škodo, 
ki je bila povzročena občanom in jim bo 
(po sedanjih informacijah) tudi direktno 
nakazana. Kdaj in koliko pa ne znam 
odgovoriti. 

VSEKAKOR PA BI SE RAD OB 
OBLETNICI ŠE ENKRAT ZAHVALIL 
VSEM, KI SO VELIKODUŠNO 
PRISKOČILI NA POMOČ, ŠE POSEBEJ 
VSEM PROSTOVOLJCEM, VSEM, 
KI SO POMAGALI S FINANČNIMI 
SREDSTVI, VETERANOM VOJNE ZA 
SLOVENIJO L. 91, SLOVENSKI VOJSKI, 
KI SMO JIH TAKRAT KAR MALO 
POZABILI. NJIHOVA POMOČ PA JE 
BILA MNOŽIČNA IN KORISTNA . 

Ob občinskem prazniku bomo podelili 
grbe in priznanja. Komisiji je bilo 
posredovanih veliko predlogov, kar nas 
veseli, saj to pomeni, da vidimo soseda, 
ki je zaslužen. Tudi sam iskreno čestitam 
vsakemu novemu prejemniku katerega koli 
priznanja občine in se hvaležno spominjam 
vseh, ki so priznanja prejeli v preteklih 12-
ih letih. 

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Beseda župana
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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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Dobrodošli vsak torek in četrtek ob 1700 v Vojniku.

OBVESTILO

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO NA 
OBČINI VOJNIK ZARADI BOLJŠE 

DOSTOPNOSTI STRANKAM 
ODPRLI SPREJEMNO PISARNO V  

PRITLIČJU DESNO. V ISTI PISARNI 
JE TUDI SEDEŽ KS VOJNIK.

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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Gospodarstvo - komunala
GRADNJA NADOMESTNEGA 
MOSTU ČEZ TESNICO NA 
R2.429 VIŠNJA VAS – DOBRNA 
IN UREDITEV STRUGE NA 
OBMOČJU MOSTU

V mesecu juliju se je začela gradnja 
mostu, ki se nahaja okoli 280 m nad 
izlivom Tesnice v Hudinjo. Preko 
mostu poteka regionalna cesta  Višnja 
vas – Dobrna, ki se prične v križišču 
s cesto R2-429 Maribor – Celje, od 
katere je lokacija objekta oddaljena 
okoli 120 m.
Osnovna konstrukcija mostu je bila 
kamniti most z dvema obokoma preko 
vodotoka Tesnica. Zgrajen je bil leta 
1901. Most je bil kasneje dograjen 
na način, da se je na obstoječo 
konstrukcijo mostu dogradila 
monolitna armiranobetonska plošča 
z robnimi venci in jekleno ograjo za 
pešce.
Projektna dokumentacija, ki jo je 
izdelalo podjetje GIRI, d. o. o., 
Ljubljana obravnava izgradnjo 
nadomestnega mostu na isti lokaciji, 
prometne površine se ohranjajo v 
obstoječih gabaritih in obliki, dodatno 
je predvideno le podaljšanje hodnika 

za pešce po desni strani ceste ob 
avtobusnim postajališču do in preko 
samega mostu. Objekt je zasnovan 
kot plitvo temeljen betonski okvir 
svetle pravokotne razpetine 12,00 m. 
Most je temeljen na pasovnih temeljih 
širine 2,80 m. Pasovni temelj na desno 
brežni strani je dolg 14,83 m, medtem 
ko je na levo brežni strani dolg 15,37 
m. Temelja sta med seboj vzporedna. 
Skupna površina objekta je 194 m2.

V okviru novogradnje nadomestnega 
mostu je predvidena tudi ustrezna 
ureditev struge, ki bo skupaj z 
novozgrajenim objektom zagotavljala 
ustrezno pretočnost in preprečevala 
erozijske poškodbe. Predvidena je 
ureditev struge približno 50 m gor in 
50 m dol vodno od objekta. Brežine 
struge se uredijo v lomljencu oz. s 
kamnitimi zložbami, dno pa ostaja 
naravno, erozijske vplive se prepreči 
z izvedbo kamnitih talnih pragov in 
sidranjem skal z lesenimi piloti.
Izvajalec del je Cestno podjetje 
Maribor, investitor Direkcija RS za 
ceste, vrednost posega je 610.000,00 
EUR. Rok izvedbe mostu je do maja 
2009.

Boštjan Švab

REKONSTRUKCIJA CESTE 
FRANKOLOVO – ČREŠNJICE 
– PROTI ŽIČAM

Tudi letos se je Občina Vojnik uspešno 
prijavila na Tretji javni razpis za 
prednostno usmeritev »Regionalni 
razvojni programi« v okviru 
operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
Tako smo pridobili evropska sredstva 
iz strukturnega sklada za regionalni 
razvoj za operacijo »Rekonstrukcija 
vozišča Frankolovo – Črešnjice – 
Žiče«. 

Operacija, ki smo jo prijavljali na 
razpis, je ocenjena na slab milijon 
evrov, evropskega denarja pa smo 
pridobili 523.761,00 evrov. Po javnem 
razpisu smo izbrali najugodnejšega 
izvajalca del, CM Celje, d.d. in tako 
smo 30. julija slovesno podpisali 
pogodbo.

Nadzor pa je prevzelo podjetje 
Paritet, d. o. o. iz Celja. Nujno 
potrebna rekonstrukcija se je pričela 
izvajati ta mesec in naj bi bila gotova 
do leta 2010. Dinamiko izvedbe smo 
morali prilagoditi črpanju evropskih 
sredstev, ki so nam določena po letih. 
Verjamemo, da to ne bo zmanjšalo 
zadovoljstva prebivalcev, ki se bodo 
morali občasno poslužiti obvoza 
zaradi zapore ceste. Toda temu se ne 
moremo izogniti.

Barbara Mikuš
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UREDITEV KOMUNALNIH  
ODPADNIH VODA IN 
VAROVANJE VODNIH VIROV 
NA POVODJU SAVINJE 

Štiri Občine, Občina Vojnik, Mestna 
Občina Celje, Občina Dobrna in 
Občina Štore, smo skupaj uspele 
pridobiti sredstva iz kohezijskega 
sklada za operacijo »Odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanje vodnih virov na povodju 
Savinje – Projekt Celje«.
Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – Področje 
voda; prednostne usmeritve: 
Odvajanje in čiščenje komunalnih 
voda.
V okviru omenjenega projekta, 
Projekta Celje, je vsaka občina 
investitor komunalne infrastrukture 
na svojem območju. Tako smo mi 
investitorji za kanalizacijski kolektor, 
kanalizacija na levem bregu Hudinje, 
ki je narejen od začetka trga v 
smeri proti jugu, do »stare« spodnje 
šole Vojnik. Ta kanalizacijski vod 
(kolektor) je izjemnega pomena  za 
kraj Vojnik, saj preprečuje fekalnim 
odplakam z večjega dela Vojnika, da 
bi se izlivale v reko Hudinjo. S tem 
je tudi Hudinja postala bistveno bolj 
čista, rešen pa je tudi del meteornih 
voda, ki z izgradnjo protipoplavnega 
zidu nima več prostega iztoka v 
Hudinjo.
Naš del je ocenjen na dobrih 723 tisoč 
evrov z davkom na dodano vrednost. 
Vrednost prijavljenega projekta vseh 
štirih občin pa znaša 3 milijone evrov 
z davkom na dodano vrednost.
Po javnem razpisu je bil izbran kot 
izvajalec del CM Celje, d. d., ki je 
ponudil najugodnejšo ponudbo in že 
uspešno izvaja svojo nalogo. 

Enako bodo fekalne in meteorne 
vode rešene na desnem bregu, kjer 
bo del kanalizacije v cesti ob Hudinji 
(Zupanc – Suholežnik) financirala
občina. 
Meteorne vode, ki odvodnjavajo 
zaledne vode iz Jež in s »Štolnarjevega 
hriba«, pa bo uredila država. S tem bo 
rešen problem zalednih voda, ki prav 
tako zaradi gradnje protipoplavnih 
zidov nimajo več iztoka v Hudinjo.

S takšnimi skupnimi projekti lahko 
začrtamo prihodnost razvoja naše 
regije, zato upamo, da je ta uspešen 
začetek skupnega črpanja evropskih 
sredstev le uvod v nova sodelovanja 
in tako v nove projekte.

Barbara Mikuš  in
Benedikt Podergajs

VODOVOD STRAŽICA

Na podlagi 21. člena Zakona o 
financiranju občin smo pridobili
sredstva sofinanciranja Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko za projekt 
izgradnje vodovoda Stražica. 
Vrednost celotnega projekta, z 
vključenim davkom na dodano 

vrednost, znaša 231.398 evrov. Služba 
Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko bo projekt 
sofinancirala v vrednosti 131.410
evrov.
Sama izvedba vodovoda se je začela 
ta mesec in naj bi bila zaključena do 
marca 2009.
Po javnem razpisu je bil izbran 
izvajalec del, Gradbeništvo Jože 
Škrablin, s. p. Nadzor pa je prevzelo 
podjetje NAVOR, d. o. o. 

Barbara Mikuš

Gospodarstvo - komunala
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VLAGANJA IN SANACIJE

Dne 7. 7. 2008 je minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik obiskal Občino 
Vojnik. Namen obiska je bil ogled 
protipoplavnih ukrepov v Vojniku in 
sanacije vodotokov na določenih mestih 
po celotni občini, katere investitor je 
Ministrstvo za okolje in prostor. Sanacije 
vodotokov potekajo na tistih mestih, kjer 
je voda najbolj uničila brežine vodotokov.

V mesecu juliju so se asfaltirale krajevne 
ceste. Asfaltiranje je potekalo po planu 
krajevnih skupnosti, kjer so si občani sami 
pripravili podlago. V Krajevni skupnosti 
Nova Cerkev je bilo asfaltiranih za 1.663 
m cest in za 731 m muld, v Krajevni 
skupnosti Vojnik je bilo asfaltiranih 
za 2065 m cest in za 681 m muld, v 
Krajevni skupnosti Frankolovo pa je bilo 
asfaltiranih za 1.646 m cest in 80 m muld, 
vse skupaj v vrednosti 293.554,86 EUR.
V mesecu juniju je potekala sanacija 
plazu pri stanovanjski hiši Klopotan iz 
Lipe pri Frankolovem. Ta plaz je ogrožal 
celotno stanovanjsko hišo. Saniranje se 
je izvajalo s podbetoniranjem temeljev 
hiše, ureditvijo odvodnja po projektu, 
ki ga je izdelalo podjetje GRADING, 
d. o. o. iz Maribora. Izvedbo del je v 
celoti investiralo Ministrstvo za okolje 
in prostor, ki je tudi direktno sklenilo 
pogodbo z izvajalcem del PAVČNIK, d. o. 
o. Vrednost posega je bila 24.000,00 EUR.

Boštjan Švab

KONCESIJA ZA 
POKOPALIŠČE VOJNIK
Ker je pričel s 1. julijem 2008 izvajati 
koncesionirane dejavnosti na pokopališču 
Vojnik nov koncesionar PRIMOŽIČ 
POGREBNE STORITVE, d. o. o., 
NA ŠANCAH 10, 2390 RAVNE NA 
KOROŠKEM, p. e. SOCKA 54, 3203 
NOVA CERKEV, podajamo nekatere 
obrazložitve. 

V lanskem letu je potekla 10-letna koncesija 
Pogrebni službi Raj, d. o. o., Arclin. 

KRONOLOŠKI PREGLED 
POSTOPKA

23. 2. 2007 objava razpisa v Uradnem listu 
ter 27. 2. 2007 v Novem Tedniku »Javni 
razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
dejavnosti na pokopališču Vojnik.« Rok 
prijave 30. 3. 2007. 
Razpis ni uspel, ni bilo nobene prijave. 
Podaljšanje koncesionirane dejavnosti 
dosedanjemu koncesionarju do 31. 12. 
2007 in nato do 30. 6. 2008. 
V letu 2007 usklajevanje sprememb 
Odloka.
-   6. 3. 2008 in 27. 3. 2008 – sprejete 
Spremembe Odloka o načinu in pogojih 
izvajanja gospodarske javne službe 
urejanje pokopališč ter pokopališke in 
pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in 
koncesijskega akta na Občinskem svetu ter 
imenovanje komisije v sestavu:
Jože KOCMAN – predsednik komisije 
(član Občinskega sveta), 
Egidij ČRETNIK – član komisije (član 
Občinskega sveta), 
Mojca SKALE – članica komisije (tajnica 
Občine Vojnik),
Maja ČAGALJ GODEC – članica komisije 
(občinska uprava) in
Klaudija GABER – članica komisije 
(odvetnica).
11. 4. 2008 objavljen javni razpis v 
Uradnem listu, obvestila v dnevnem 
časopisu. Rok prijave 14. 5. 2008. Sestavni 
del razpisne dokumentacije je tudi cenik 
pogrebnih in pokopaliških storitev ter 
najemnin za grobne prostore. 
Prijavilo se je samo podjetje Primožič, d. 
o. o., Na Šancah 10, Ravne na Koroškem 
s PE v Socki.

V razmislek: Ali so tudi v tej dejavnosti 
kartelni dogovori, da se je prijavilo le eno 
podjetje?

Komisija je po odpiranju ponudb v skladu z 
merili za izbor koncesionarja, objavljenimi 
v javnem razpisu za podelitev koncesije 
za izvajanje gospodarske javne službe 
za urejanje pokopališč ter pokopališke 
in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 36/08), točkovala edinega ponudnika, 
ki je vložil pravočasno, popolno in 
pravilno označeno ponudbo: PRIMOŽIČ 
POGREBNE STORITVE, d. o. o., 
NA ŠANCAH 10, 2390 RAVNE NA 
KOROŠKEM, p. e. SOCKA 54, 3203 
NOVA CERKEV, in sicer:

Glede na zbrano število točk in glede na 
to, da se je na javni razpis prijavil samo 
en ponudnik, ki izpolnjuje vse razpisane 
pogoje, je komisija soglasno sprejela 
SKLEP, da se za koncesionarja v skladu z 
javnim razpisom, objavljenim v Uradnem 
listu Republike Slovenije, št. 36/08, z dne 11. 
4. 2008, izbere PRIMOŽIČ POGREBNE 
STORITVE, d. o. o., NA ŠANCAH 10, 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, p. e. 
SOCKA 54, 3203 NOVA CERKEV, ki se 
mu podeli koncesija za pokopališče Vojnik 
za dobo 5 let. 
Primopredaja je bila opravljena dne 30. 6. 
2008 od 12.00 dalje na sedežu Pogrebne 
službe Raj, d. o. o., Arclin, na pokopališču 
v Vojniku ter na sedežu Občine Vojnik.  
Pričetek izvajanja koncesionirane dejavnosti 
je bil 1. 7. 2008. 

KONCESIONIRANA DEJAVNOST 
OBSEGA NASLEDNJE STORITVE:
Urejanje pokopališča v Vojniku po vsebini 
predstavlja: vzdrževanje pokopališča, 
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti 
grobov, prekopavanje grobov in urejanje 
zapuščenih grobišč ter zajema zlasti 
naslednja dela:
čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter 
snega, odvoz odpadkov na legalizirano 
odlagališče, košnjo zelenic, urejanje in 
obrezovanje žive meje, vzdrževanje poti in 
parkirišč na območju pokopališča, manjša 
vzdrževalna dela na objektih in napravah, 
vodenje katastra pokopališča, določanje 
posameznih zvrsti grobov, ostala dela, ki 
sodijo v ta okvir dejavnosti.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na 
pokopališču in obsegajo zlasti naslednje:

Gospodarstvo - komunala

Sanacijo vodotokov si je ogledal tudi 
minister Janez Podobnik

REFERENCE
PONUDNIKA 0 točk
KONCES. DAJATVE
(10.600 evrov) 60 točk
SEŠTEVEK TOČK
PO OBEH MERILIH: 60 točk
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zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo 
pogrebnikom, angažiranje pevcev, 
govornika, trobentača, postavitev ozvočenja, 
priprava cvetja v košaro, uskladitev in 
vodenje protokola), izkop in zasip jame oz. 
ureditev prostora za žarni pokop, zaščita 
grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih 
svečanosti, osnovna ureditev groba (za 
žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s 
silikonom, prekritje z zemljo in s ploščo 
spomenika, odstranitev cvetja in čiščenje 
plošče; za klasični pokop – zasutje jame, 
položitev cvetja na gomilo oziroma na 
stojalo, odstranitev cvetja in kamenja, 
ureditev osnovne gomile, odstranitev 
presežka zemlje na deponijo),
izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven 
pokopališča in zajema:
izvajanje pogrebne dežurne službe,
urejanje dokumentacije.

Razpisana koncesija se podeli le enemu 
koncesionarju. Koncesionar lahko opravlja 
tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi 
združljive s to koncesijo.

DOSEDANJI KONCESIONAR 
Dosedanji koncesionar, Pogrebna služba 
Raj se na razpis ni prijavila. Občinska 
uprava Občine Vojnik ji v skladu s sklepom 
Občinskega sveta na izredni seji, dne 9. 
maja 2008, ni izdala potrdila o plačilu vseh 
obveznosti, saj ni poravnala 50 % dolga iz 
naslova koncesije. Če bi potrdilo izdali, bi 
občinska uprava ravnala protizakonito. 

Sklep Občinskega sveta:
Občinski svet Občine Vojnik je na 1. izredni 
seji, dne 9. 5. 2008, potrdil predlog poravnave 
s Pogrebno službo RAJ o poplačilu dolga iz 
naslova koncesije za pokopališče Vojnik v 
razmerju 50 % : 50 %, s tem da mora biti 
do 13. 5. 2008 bodisi izvršeno plačilo bodisi 
izdana bančna garancija z rokom 15 dni od 
dneva podpisa poravnave. V primeru, da 
poravnave ni mogoče skleniti, se občinsko 
upravo zadolži za strokovni pregled 
koncesijske pogodbe in izterjavo v sodnem 
postopku.

Del gradiva, ki je bilo posredovano 
svetnikom, se je glasil: 
»Izstavljeni neplačani računi polne 
koncesijske dajatve znašajo 66.469,46 €. 
Prikazana razlika med odhodki in prihodki 
Pogrebne službe Raj znaša  62.012,59 €. 
Zaradi tega Občina Vojnik prizna zmanjšanje 
plačila koncesijske dajatve za 43.205,15 
€. Pripravljen je predlog poravnave o 
poplačilu dolga iz naslova koncesije, ki 

znaša 35 % celotne koncesijske dajatve, 
to je 23.264,31 €. Pogrebni službi »Raj« 
se priznajo dejanski stroški investicijskega 
vzdrževanja, kar dokazuje s priloženimi 
računi v višini 12.797,84 €. Tako znaša 
nakazilo koncesijske dajatve na proračun 
Občine Vojnik 10.466,47 €.« 

Občinski svet je sprejel sklep o polovičnem 
plačilu koncesijske dajatve, to je 33.234,73 
€, pri čemer bi Pogrebni službi Raj priznali 
dejanske stroške investicijskega vzdrževanja 
v višini 12.797,84 €, kar pomeni, da bi 
dejansko morala nakazati  20.436,89 € – z 
možnostjo izdaje bančne garancije. 

Iz pisanj Pogrebne službe Raj v nekaterih 
medijih, da »smatra, da ji je bila storjena 
velika poslovna in materialna škoda in s tem 
velik izpad dohodka«,  ker ne opravlja več 
koncesionirane dejavnosti, ni jasno, zakaj je 
v letih opravljanja koncesionirane dejavnosti 
posredovala letne izkaze poslovanja, v 
katerih so bili odhodki višji od prihodkov 
in zato ni plačevala pogodbene koncesijske 
dajatve.

Vseskozi je občinska uprava (tudi konkretno 
tajnica občine Mojca Skale) pisno in ustno 
opozarjala koncesionarja, da letni izkazi 
poslovanja, v katerih odhodki, ki presegajo 
prihodke koncesionirane dejavnosti, 
pomenijo, da se koncesionarju ne splača več 
opravljati navedene dejavnosti. Le zakaj si 
potem želi delati to še naslednjih 5 let? 

In nenavsezadnje: Pogrebna služba Raj 
je tudi pobrala večino letnih najemnin za 
grobne prostore za leto 2008. Polovico bi 
jih morala v skladu z aneksom k pogodbi 
o podaljšanju izvajanja koncesionirane 
dejavnosti prenakazati do 15. 7. 2008 
novemu koncesionarju. Tega ni naredila. 
Prav tako na podlagi opomina polovice 
najemnin ni prenakazala na transakcijski 
račun Občine Vojnik. 

PRITOŽBE NA IZVAJANJE 
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
Po začetku opravljanja dejavnosti podjetja 
PRIMOŽIČ pogrebne storitve, d. o. o. smo 
prejeli nekaj pritožb. 
Ugotovili smo, da koncesionar ni v celoti 
upošteval cenika pogrebnih in pokopaliških 
storitev. Novi koncesionar je spremenil 
protokol žarnega pokopa, ki ni bil pozitivno 
sprejet. Bile so tudi pritožbe glede 
neprimerne komunikacije s strankami.    

Na 16. redni seji, dne 31. 7. 2008, je pritožbe 
obravnaval Občinski svet Občine Vojnik. 

Seje so se udeležile tudi nekatere stranke 
– pritožnice. 

Sprejeti so naslednji sklepi. Občinski svet 
Občine Vojnik:
-  zadolži občinsko upravo, da novemu 
koncesionarju izreče opomin in ga obvesti, 
da ga bo Občinski svet Občine Vojnik v 
postopku razrešil opravljanja dejavnosti 
po koncesijski pogodbi ob prvi naslednji 
napaki, ki jo bo morebiti pri opravljanju 
storil;
- zadolži občinsko upravo, da se sestane s 
koncesionarjem in ga opozori na pripombe 
uporabnikov storitev, na tem sestanku pa 
naj bo kot predsednik Komisije za pripravo 
razpisa in izbor koncesionarja za podelitev 
koncesije za pokopališče Vojnik navzoč 
tudi svetnik Jože Kocman;
- zadolži občinsko upravo za poostreni 
nadzor nad delom koncesionarja;
- zahteva od koncesionarja, da se petim 
strankam (ki so se izjasnile za prizadete) 
opraviči.

Na podlagi sklepov Občinskega sveta smo 
sklicali sestanek 4. 8. 2008 z direktorjem 
podjetja Primožič d. o. o., Ravne na 
Koroškem, PE Socka, koncesionarjem za 
pokopališče Vojnik. Župan Občine Vojnik 
obrazloži Darku Primožiču problematiko 
izvajanja pokopaliških storitev na 
pokopališču Vojnik. Preda mu dokumentacijo 
(pritožbe) občanov, ki so sodelovali tudi 
na 16. redni seji Občinskega sveta Občine 
Vojnik, ter sklepe Občinskega sveta. D. 
Primožič je posredoval Občinskemu svetu 
pisne obrazložitve glede nesporazumov. 

POOSTRENI NADZOR
Na podlagi sklepa Občinskega sveta je 
določen poostreni nadzor nad delom 
koncesionarja, ki se bo izvajal na naslednji 
način: 
- zaračunavanje pokopaliških storitev: 
cene (posredovanje računov na fax: 78-00-
637  takoj po izstavitvi računa, na katerem 
bodo za pokopališke storitve navedene 
tudi številčne oznake z našega cenika: npr. 
2.1., 3.1. ...). Občinska uprava bo preverila 
pravilnost zaračunavanja;
- izvajanje koncesionirane dejavnosti: 
poleg računa bo koncesionar posredoval 
tudi kontaktno osebo, telefon ter uro in 
datum pogreba. Po pogrebu bo predstavnik 
občinske uprave poklical kontaktno osebo 
glede izvedbe pogreba;
- odvoz odpadkov: koncesionar bo 
posredoval kp. dobavnice Simbia j.p., s 
katerim ima pogodbo o odvozu. 

Povzela: M. Skale 

Gospodarstvo - komunala
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Intervju

 PREDVIDENA GRADNJA  
 STANOVANJSKIH HIŠ NA  
 FRANKOLOVEM
 
 
Na Frankolovem se predvideva gradnja 
11 individualnih stanovanjskih objektov. 
Javna razgrnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Frankolovo – Verpete 
je potekala od 28. 6. 2008 do 28. 7. 2008. 
Na javni razpravi je bilo podanih nekaj 
pripomb, ki jih sedaj usklajujemo in 
pripravljamo za obravnavo oz. sprejem na 
občinskem svetu. 
 
Investitor občinskega podrobnega 
prostorskega načrta je podjetje
GM INVEST, d. o. o.
LJUBLJANSKA 87, CELJE

J. G.
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Intervju
DRUŽINSKO PODJETJE 
STVARNIK RAUTER IZ VIZOR

Kdo je družina Stvarnik Rauter?

Andrej, Karmen in najini trije fantje Tilen, 
Vid in Martin. To je osnova naše družine 
Stvarnik Rauter in ker smo naše podjetje 
zastavili kot družinsko podjetje, smo ga 
iz tega razloga tudi tako poimenovali. 
Tako v našo razširjeno družino spadajo v 
bistvu tudi vsi, ki z nami skupaj delajo. In 
glede na to, prenašamo čim več pozitivnih 
družinskih vrednot tudi v naše delo – 
podjetje.

Podjetje ima sedež v Vizorah. Ali ste svojo 
dejavnost opravljali že pred prihodom v 
našo občino?

V Občini Vojnik smo že deseto leto. 
V dejavnosti zaščite pred strelo sva že 
praktično od mladosti, saj sva oba že 
med študijem intenzivno delala na tem 
področju.

Ko se peljemo skozi Vojnik, že nekaj 
mesecev opažamo, da se v trgu nekaj 
dogaja. V mislih imam seveda vaše 
poslovne prostore, ki so dobili novo 
opazno podobo. Kaj nam lahko zaupate 
o tem?

Sedež podjetja smo sprva locirali kar na 
naslovu, kjer živimo, torej v Vizorah v Novi 
Cerkvi. To nam je zaradi našega načina 
življenja in dela v tistem trenutku najbolj 
ustrezalo. Želela sva delati skupaj in hkrati 
čim več časa preživeti z otroki, ki so bili še 
vsi predšolski. To obdobje je zdaj mimo, 
Tilen in Vid sta v šoli, Martin v vrtcu, tako 
da smo predvsem zaradi večje dostopnosti 
do naših partnerjev odprli enoto v trgu v 
Vojniku. Hkrati pa smo ostali še vedno 
dovolj blizu sedeža v Vizorah. Nas veseli, 
da smo opaženi.

Vemo, da ste se pred leti preselili v našo 
občino. Od kod prihajate?

Prihajamo iz okolice Velenja. Dolgo časa 
sva iskala lokacijo nekje na podeželju, 
ker sva oba zelo povezana z naravo, kjer 
se po vsakodnevnih obveznostih najbolj 
sprostiva. In to sva našla tu v Vizorah, 
kjer je res mir, zdrava narava in prijazni 
sosedje.

Katere storitve pa ponuja vaše podjetje 
in ali so lahko koristne tudi našim 
občanom?

Smo strokovnjaki na področju zaščite pred 
udarom strele. Svoje storitve in izdelke 
nudimo preko blagovne znamke RAUTER 
ZANESLJIV STRELOVOD.
Kot partner francoskega podjetja Indelec 
za celotno Slovenijo imamo pri njih res 
močno strokovno podporo, saj so vodilno 
svetovno podjetje v svoji dejavnosti. 
Z aktivnim strelovodom Prevectron, s 
katerim so po svetu zaščiteni objekti, kot so 
Akroposlis, Tower Bridge, Spar, Baumax,
Eurotonel, Shell, Air force ZDA, Unprofor, 
Canon, Epson, Hyundai, Volvo, France 
Telecom, Sandoz, Porto stadiom, Notre 
Dame, Bayer chemical, Lafarge in še 
tisoče drugih, smo v Slovenijo prinesli 
tehnologijo, ki je res vrhunska in je v 
svetu na trgu že preko 20 let, saj temelji 
na raziskavah tako na testnih postajah v 
naravi kot tudi v laboratorijih. Tako se tudi 
mi lahko v zadnjem obdobju pohvalimo z
znanimi referenčnimi objekti, kot so 
Hotel Kongo Grosuplje, NLB Ljubljana, 
Delavski dom Kranj, Terme Laško, HTZ 
Velenje, HIT Šentilj, Grad Prem, Lafarge 
Slovenija, Dom starejših občanov Postojna, 
Plečnikova gimnazija Ljubljana, Škofijski
vrtec Slovenska. Bistrica, PETROL 
Starine, MERCATOR Šmartno ob Paki in 
še mnogi drugi, veseli pa nas seveda, da 
se čedalje več ljudi zaveda pomena zaščite 
pred strelo ter se odloča zaščiti svoje lastne 
domove.

Andrej je zelo aktiven na strokovnem 
področju in je član SIST Strokovni 
Svet EIT, SIST Strokovni Svet SPL, 
član SIST TC Strelovodna zaščita ter 
član SIST TC PVS, tako da je v stalnem 
neposrednem stiku s stroko v Sloveniji. 
Podrobnejše podatke boste našli na naši 
spletni strani www.rauter.si.

Spet smo priča odlični kombinaciji 
družinskega podjetja, ko se žena in mož 
dopolnjujeta. Kdo je za kaj zadolžen?

Andrej vodi podjetje kot celoto, Karmen 
skrbi in bdi nad računovodsko finančnimi
zadevami ter komunikacijo s tujino. Ker 
pa smo manjše podjetje, je vsekakor 
prednost v tem, da smo vsi pripravljeni na 
vseživljenjsko učenje in spremembe, ki pa 
so v podjetništvu vsakodnevne.
Kako pa družina Stvarnik Rauter izkorišča 
proste trenutke?

Zelo radi smo doma. In tako se tudi med 
počitnicami redko odpravimo na dopust za 
več kot par dni. Prosti čas preživljamo, ko 
skupaj igramo nogomet na igrišču pod hišo, 
fantje so namreč vsi v Nogometnem klubu 
Vojnik, ali pa kar na terasi hiše s kakšno 
dobro knjigo. Pa na kolo radi gremo, na 
obisk k staršem, na izlet na kak manjši 
hrib, ali kam ob vodo. Naši večeri pa so 
vsekakor daljši tudi zato, ker ne gledamo 
televizije.
Življenje je lepo!

Odgovarjal je mag. Andrej Rauter            
Pripravil: Simon Stagoj



12OgledalO 09/67 17. september 2008

Krajevne skupnosti
VOJNIŠKI NAGRAJENCI
OB PRAZNIKU KS

Vsi smo veseli, če nam v stiski kdo ponudi 
roko, če se kdo nasmeje z nami, včasih  
je dovolj že stisk roke, lepa beseda ... 
Ni treba veliko, da sočloveku polepšaš 
dan. Tudi med nami so taki  ljudje, ki 
jim je to način življenja.  Za to ne dobijo 
plačila, včasih še zahvale ne, pa vendar 
delajo dobro za druge in hkrati zase, 
saj jim dobra dela prinašajo notranje 
zadovoljstvo. 
Člani Sveta KS Vojnik so se letos prvič 
odločili, da ob krajevnem prazniku, ki ga 
KS Vojnik praznuje  20. junija, poiščejo 
takšne ljudi in jim podelijo priznanja 
za njihova dobra dela, za vztrajnost pri 
določenem delu, razvoju kraja,  zato da 
so dobro zastopali svojo šolo itd. 
Nagrajencem je priznanja podelil 
predsednik Sveta KS Vojnik Mirko 
Krašovec, in sicer:
  
MARJANU KOVAČU, za njegovo 
vztrajnost in velik prispevek pri razvoju 
kraja.  Marjan Kovač je krajan, ki se je že 
pred nastankom Občine Vojnik aktivno 
zavzemal za njeno ustanovitev in bil 
izvoljen že v prvi OS leta 1994. Svetnik 
je  že 4. mandat.
G. Marjan pa ni le občinski svetnik, bil 
je tudi predsednik Sveta KS, z vsem 
srcem pa  je tudi kmet, saj poleg službe v 
»prostem času« obdeluje veliko kmetijo, 
goji  šparglje, redi konje, v službi je 
predsednik KZ Celje, na Občini Vojnik 
pa že od vsega začetka predsednik 

Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. 
G. Marjan je svoje korenine pognal 
na kmetiji, zato dobro pozna lepote in 
tegobe kmečkega življenja. Vseskozi si 
je prizadeval, da bi tudi kmet imel boljši 
kos kruha.  
Njegova velika želja,  da tudi Vojnik 
pridobi večje trgovsko središče, se mu 
je uresničila v novembru 2006. S tem 
je omogočil zaposlitev več domačinov, 
ki so prej hodili na delo v Celje ali kam 
drugam ali pa so bili brezposelni.

PLANINSKEMU DRUŠTVU  VOJNIK, 
ki  deluje že 13 let. Ves čas ohranja 
planinske navade, vrline in šege, ki jih 
prenašajo tudi na mladi rod. Njihovih 
izletov se udeležijo ljudje iz različnih 
krajev Slovenije. 
V letu 2006 so pričeli z gradnjo 
Planinskega doma na Sv. Tomažu in ga v 
letu 2008 že skoraj dokončali.  Z vestnim 
delom vseh članov in sponzorjev so 
dokazali, da pregovor V slogi je moč, 
resnično drži.  Več kot 5 tisoč opravljenih 
prostovoljnih delovnih ur priča, da si ta 
dom resnično želijo, saj bodo tu lahko 
uresničevali nadaljnje aktivnosti, od 
izobraževanj do različnih družabnih 
dogodkov.
Da pa so člani društva danes tako složni 
in pripravljeni delati, gre velik del 
zaslug njihovemu predsedniku Mirku 
Blazinšku, ki zna s prijateljskimi in 
resnično toplimi medčloveškimi odnosi 

zna zbrati krog enako mislečih ljudi in 
jih navdušiti za delo v društvu. 

JOŽETU TANŠKU, ki je bil dolgoletni 
predsednik Turističnega društva Vojnik. 
Do lanskega leta. J. Tanšek je vseskozi 
skrbel za izgled in urejenost kraja, za 
osveščanje krajanov in urejanje okolja, 
pomagal pri ocenjevanju in podeljevanju 
priznanj, organiziral prireditve ob 
krajevnih in občinskih praznikih,  
sodeloval pri raziskovalnih nalogah  in 
delu turističnega podmladka na šoli, 
organiziral ekskurzije po domovini 
in tujini vse z namenom osveščanja 
krajanov za urejeno okolje. Po njegovi 
zaslugi je kraj Vojnik z okolico dobil že 
več priznanj za urejenost okolja tudi od 
republiške komisije, saj je kraj Vojnik 
dosegel 2. mesto med drugimi kraji v 
Sloveniji.
J. Tanšek se vseskozi trudi  krajanom 
približati zgodovinska dejstva in z 
zbiranjem predmetov in podatkov o 
kulturni dediščini prispeva neprecenljiv 
prispevek za naše zanamce. Zagotovo ve 
največ o vojniški zgodovini in kulturni 
dediščini, pa tudi o zgodovini drugih 
okoliških krajev, zato mu prijatelji rečejo, 
da je »živi zgodovinski  leksikon«. 

Posebno priznanje pa je bilo podeljeno 
trem učencem 7. a razreda OŠ Vojnik, ki 
so zmagali v mladinski TV-oddaji »Male 
sive celice med dvainsedemdesetimi 
ekipami iz cele Slovenije. Domen, Jernej 
in Katarina so se s pomočjo razredničarke  
Milene Jurgec in mentorice Simone 
Žnidar  pripravljali na to težko nalogo 
že od lanskega šolskega leta. Njihova 
vztrajnost je bila poplačana z zmago.
Za glasbeno spremljavo in prelepo petje 
sta poskrbeli Špela Majcen in Fides 
Karo. Ostali smo se še malo zadržali v 
prijetno opremljeni novi dvorani KZ 
Celje in nazdravili nagrajencem.

I. B.
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Krajevna  skupnost 
Vojnik, torej člani 
Sveta KS,  smo 
tudi za leto 2008 
pripravili precej 
obširen program del, 
ki bi se naj izvršila 
v tem letu. Smo že 
tik pred zadnjim 

četrtletjem letošnjega leta, zato postajamo 
čedalje bolj zaskrbljeni, saj se marsikaj od  
načrtovanega do sedaj še ni postorilo. V 
mislih imam pločnik s kolesarsko stezo od 
meje z občino Celje pa do Frankolovega 
oz. do Nove Cerkve ter od Ljubečne do 
Arclina pri Sparu. Seveda bo morala z 
izgradnjo pločnika skozi  Šmarjeto, Škofjo 
vas vse do meje z Občino Vojnik  pričeti 
tudi celjska občina. Vsi dobro vemo, da 
sta pločnik in kolesarska steza pri tem 
gostem prometu (17.000 avtomobilov na 
dan) nujno potrebna, zato se nihče več 
ne upa peš ob tej cesti, kar je popolnoma 
razumljivo. Bi pa z izgradnjo pločnika 
marsikdo pustil avto doma in se raje peljal 
v Celje s kolesom, da ne naštevam koliko 
koristnih stvari bi to pomenilo. Menim, da 
bo morala država bolj prisluhniti našim 
potrebam in nameniti več denarja za 
varnost državljanov na cestah.
Pereč problem v KS je tudi izgradnja 
vodovodov. Vodovoda Male Dole in Devica 
Marija se pospešeno gradita, vendar bo  
kljub vsem naporom trajalo še najmanj dve 
leti, da bo v vsakem gospodinjstvu iz pipe 
pritekla čista voda iz javnega vodovoda. 
Vprašajmo se, zakaj moramo v letu 2008 
govoriti o izgradnji novih vodovodov, 
zakaj se to ni zgradilo že pred dvajsetimi, 
tridesetimi leti, oz. mnogo prej. Človeku je 
kar nerodno povedati, da vsa gospodinjstva 
še vedno nimajo vodovoda. 
Velik problem je tudi izgradnja 
kanalizacijskega omrežja. Iz marsikaterega 
jarka še vedno neprijetno zaudarja, da ne 
govorimo o drugih neprijetnih posledicah, 
kot so spuščanje fekalnih in gospodinjskih 
odplak v naravo. V letošnjem letu se mora 
zgraditi kanalizacija v Arclinu od Kvedra 
do kolektorja, kjer se bodo lahko priključili 
staroselci in tudi novograditelji. Zgradila 
se bo tudi kanalizacija Pot na Dobrotin,  
gradi pa se že v Vojniku ob protipoplavnih 

rešitvah. Vsi, ki ste doma na področjih, kjer 
se kanalizacijsko omrežje ne bo gradilo, se 
čim prej odločite za svojo čistilno napravo, 
saj jo bo do leta 2015 moralo imeti vsako 
gospodinjstvo, ki ne bo priključeno na 
javno omrežje.
Omenil sem protipoplavne rešitve v 
Vojniku. Delo do sedaj kar dobro poteka, 
seveda pa ne gre brez težav. Trg Vojnik 
bo končno rešen skrbi pred pogostimi 
poplavami. Še večje skrbi kot do sedaj 
pa imajo prebivalci Spodnjega Arclina, 
naselja Pot v Lešje in vsi ostali proti Škofji 
vasi. Ni treba biti velik strokovnjak, da 
ugotoviš, da bo sedaj ob narasli Hudinji 
voda še z večjo uničujočo silo pridrvela 
do omenjenih krajev. Ljudje se sedaj, 
upravičeno, še mnogo bolj bojijo vsakega 
večjega deževja. Še kako prav imajo tisti, 
ki vseskozi opozarjajo na to, da bi morali 
problem poplavljanja Hudinje  na tem 
območju reševati od spodaj proti toku, 
torej od Škofje vasi proti Vojniku in ne 
obratno. Sedaj so ti kraji še bolj ujeti v 
past, spomnimo se samo lanskega 18. 
septembra in še mnogih pred tem. 
Vsekakor je velik problem tudi vojniško 
pokopališče. Nekdaj znano kot daleč 
naokoli najbolj urejeno, sedaj pa kar 
naprej poslušamo kritike. Da ne bo 
nesporazumov, lastniki grobov imajo svoje 
grobove v veliki meri izredno lepo urejene. 
Svet KS si že vrsto let na vse načine 
prizadeva za ureditev parkirnega prostora 
in za tlakovanje poti med grobovi. Za ti 
dve stvari bo morala občina v proračunu 
za leto 2009 zagotoviti denarna sredstva. 
Bolj razveseljivo je, da se pri gradnji nove 
sodobnejše mrliške veže premika na bolje, 
saj je že v letošnjem letu  v proračunu 
namenjeno nekaj denarja, v letu 2009 pa 
naj bi bila zgrajena.
Pri mostu ob Hudinji je zaradi znanih 
razlogov ukinjen prostor za odlaganje 
odpadkov. Ker še čakamo na nov ekološki 
otok v kompleksu obrtne cone v Arclinu, 
moramo večje odpadke in smeti voziti v 
Bukovžlak. Žalostno je, da je marsikdo 
že našel krajšo pot in odložil odpadke ob 
kakšen vodotok ali kje v gozdu. Ali bomo 
še lahko rekli Sloveniji lepa dežela?
Tisti, ki hodite v vojniški kulturni dom, 
nekdaj kinodvorano, ste že večkrat ostali 
zunaj pred vrati. Dvorana je absolutno 
premajhna za večje prireditve. Zgraditi 
je treba dvorano, dovolj veliko za  
nekajkrat več krajanov, kot jih je bilo ob 

gradnji sedanje. Brez odlašanja je treba 
pristopiti k izgradnji nove večnamenske 
telovadnice pri osnovni šoli. Zaradi vse 
večjega priseljevanja v Vojnik in ker se 
ljudje pogumno odločajo imeti več otrok, 
je seveda tudi otroški vrtec zadnja leta  
premajhen – dozidava k obstoječemu ali 
gradnja novega je tako nuja.
Sploh se v zadnjem času v Vojniku mnogo 
gradi. Od vsepovsod prihajajo investitorji, 
kar je zelo razveseljivo. Marsikdo je že 
našel delovno mesto blizu doma ali ga bo 
v bližnji prihodnosti. Seveda so pa mnenja 
kot pri vsaki stvari deljena. Eni so za hiter 
razvoj kraja, nekateri si pa še vedno želijo 
Vojnik z okolico kot spalno naselje.

KS Vojnik se nahaja na zelo velikem 
teritoriju, to pomeni, da imamo še izredno 
veliko kilometrov, preko 19 neasfaltiranih 
cest. Občina je vsa leta namenjala premalo 
denarja za asfaltiranje. Ko smo še spadali 
pod celjsko občino, se je ta obnašala zelo 
mačehovsko do nas. Tako je sedaj izredno 
veliko breme za našo vojniško občino, 
saj je normalno, da si ljudje praviloma v 
odročnih krajih neizmerno želijo sodobne 
asfaltne ceste. Makadamske ceste so tudi 
sicer veliko finančno breme za občino,
saj ob vse pogostejših in močnejših 
neurjih voda razdira vse, kar je s trudom 
zgrajenega.
V letošnjem letu smo pristopili k asfaltiranju 
več odsekov cest že v spomladanskem in 
poletnem času, kar je vsekakor bolje kot 
jeseni. Do sedaj smo uspeli asfaltirati 
naslednje ceste: 

cesta Zontič – Operčkal,   
cesta Bezovica – Sitar
(nadaljevanje asfaltiranja),  
cesta Tanc – Kotnik, odsek Smendrovič,  
cesta Konjsko – Hrenova do meje KS 
Nova Cerkev,  
Cesta Konjsko (Stopar, Kuzman), 
Odsek ceste Višnja vas (Stagoj, Šmarčan).

Iz letošnjega plana sta nam za asfaltiranje 
ostala še dva odseka:

Bovše – Gradišče  – nadaljevanje
do Gradišča in cesta ob Hudinji. 

Mirko Krašovec,
 predsednik KS Vojnik

Krajevne skupnosti
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KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

 
VRTEC FRANKOLOVO – aktivnosti 
se nadaljujejo Enota vrtca v stari šoli se je 
s 1. 9. 2008 preselila v prostore Aletinega 
doma. Župnijski svet je na svojem sestanku 
v mesecu juliju dal pobudo, da se poišče 
možnost začasne selitve vrtca v prostore 
Osnovne šole Frankolovo. Po skupnem 
ogledu prostorov v šoli se je ugotovilo, 
da je edina začasna rešitev Aletin dom. 
Pater Branko Cestnik je ugodil prošnji 
ravnateljice vrtca Mavrica Zvonke Grum, 
da so se lahko otroci preselili v lepe 
prostore Aletinega doma.

Prav zaradi teh okoliščin je potrebno 
nemudoma pripraviti vso potrebno 
projektno dokumentacijo za izvedbo 
izgradnje novega vrtca na Frankolovem. 
Omeniti moram, da je idejno zasnovo 
za nov vrtec že izdelal arhitekt Marjan 
Čebela. Večji problem umestitve vrtca v 
prostor predstavlja potok Jesenica, za kar 
moramo pridobiti optimalne projektne 
rešitve ter uskladiti pogoje Agencije RS za 
okolje in prostor.

BENCINSKI SERVIS
Večletne želje v zvezi z izgradnjo 
bencinskega servisa na Frankolovem so 
odvisne predvsem od lastnika zemljišča, 
podjetja Mik Celje, s katerim se že nekaj 
časa dogovarjamo skupaj z Občino 
Vojnik. Po zadnjih informacijah je v teku 
izdelava zazidalnega načrta, ki je osnova 
za projektiranje omenjenega objekta. 
Frankolovčani z nestrpnostjo pričakujemo 
čim hitrejšo izdelavo dokumentacije in 
začetek izgradnje.

IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA 
PROSTORA V GRAŠČINSKEM 
PARKU
Svet KS Frankolovo je na eni izmed sej 
predlagal občinski upravi, da se v sklopu 
projektiranja vrtca istočasno pripravi 
ustrezna dokumentacija za izgradnjo dolgo 
pričakovanega novega objekta v parku. 
Izgled obstoječe ute vsekakor ni v ponos 
kraju ne občini. Vsi predstavniki društev 
in organizacij v kraju pričakujemo, da se 
aktivnosti za izgradnjo novega objekta 
pospešijo.

IGRIŠČE
V GRAŠČINSKEM PARKU
Na sedež KS Frankolovo je v zadnjem 
času prispelo kar nekaj pripomb na izgled 
igrišča z okolico. Predvsem so pritožbe 
na različne odpadke, ki ležijo na igrišču 
ter izven ograje igrišča. Prepričan sem, 
da se člani Športnega društva Frankolovo 
trudijo, da se to ne bi dogajalo, vendar 
ni tako. Zavedati se moramo, da nekateri 
odpadki predstavljajo veliko nevarnost 
za različne poškodbe, predvsem pa so 
nevarni za manjše otroke. OŠ Frankolovo 
je z izgradnjo prizidka izgubila igrišče 
pri šoli in do sedaj ni dobila primernega 
obljubljenega igrišča. Program športne 
vzgoje na OŠ Frankolovo zahteva 
izvajanje določenih aktivnosti, ki jih lahko 
izvedejo samo na tem igrišču. Prav zaradi 
tega apeliramo na vse tiste, ki se družijo na 
igrišču, da za seboj vestno in odgovorno 
pospravljajo. V nasprotnem primeru bo 
Občina Vojnik morala ustrezno ukrepati.

 Dušan Horvat,
 predsednik Sveta KS

PRAZNOVANJE V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI NOVA CERKEV

Krajani Krajevne skupnosti Nova Cerkev 
praznujemo krajevni praznik 4. julija, in 
sicer je ta dan spomin na akcijo dela enot 
Tomšičeve brigade, ki je osvobodila kraj 
in pregnala okupatorske sile, katere se niso 
več vrnile. Tako je bilo od tega dne dalje 
območje Krajevne skupnosti Nova Cerkev 
osvobojeno ozemlje.

V času praznovanja je bilo organiziranih 
več prireditev, od  koncertov, kulturnih 
prireditev, srečanja starejših krajanov, 
športnih iger, srečanj, kolesarjenja, odprtja 
novih asfaltiranih cest, obnove in izgradnje 
vodovoda do gasilskih prireditev. 

V soboto, 5. julija 2008,  je bila tudi 
proslava pri spominskem obeležju v 
Novi Cerkvi v spomin na padle borce in 
slavnostna seja Sveta KS. Na slavnostni 
seji smo podelili krajevna priznanja štirim 
društvom in dvema krajankama, ki jim ni 
žal njihovega truda in časa za skupnost, 
prostovoljno delo, pomoč in vzgojo. 

Letos so priznanja KS Nova Cerkev 
prejeli:

1. Župnijska Karitas Nova Cerkev za  
humanitarno delo
2. Prostovoljno gasilsko društvo Nova
Cerkev za pomoč pri poplavi v letu 2007
3. Prostovoljno gasilsko društvo Socka za 
pomoč pri poplavi v letu 2007
4. Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg 
za 60-letnico delovanja in pomoč pri 
poplavi v letu 2007
5. Terezija HLADIN iz Polž 19/a za delo 
na področju rejništva
6. Majda ŠPEGELJ iz Socke 48 za delo na 
področju rejništva.

Krajevna skupnost Nova Cerkev se jim 
za njihovo delo in prispevek k skupnosti 
zahvaljuje. Zahvaljuje pa se tudi vsem 
organizatorjem prireditev in sodelujočim na 
prireditvah v času praznovanja krajevnega 
praznika.

Slavko JEZERNIK, predsednik Sveta KS
Mihaela HREN
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Proizvodnja in prodaja sve�
Igor Lužar s.p 

Lemberg 13b Nova Cerkev 
Nudimo vam: 

Nagrobne,elektronske,
kerami�ne,steklene sve�e, 

žalne aranžmaje. 
Informacije in naro�ila na tel. 

03/5778-279 , 041/506-296 
Vljudno vabljeni 
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ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE 
V LEMBERGU

Prvi del asfaltiranega cestnega odseka 
od transformatorja pri gasilskem domu v 
Lembergu do Brložnika smo zgradili in 
asfaltirali v letih 2001/2002. 

Pripravljalna dela za asfaltiranje drugega 
dela cestnega odseka od Brložnika do 
Čretnika  so se pričela v lanskem letu, 
21. junija 2008 pa smo krajani Lemberga 
proslavljali in svojemu namenu predali ta 
novi asfaltirani cestni odsek.

Finančni strošek za izvedbo prvega dela 
cestnega odseka  je za krajane-uporabnike 
znašal 16.000,00 evrov, za izvedbo drugega 
dela pa 3.030,00 evrov, skupaj 19.030,00 
evrov.

Vsa sredstva so zbrali krajani ter vsi 
ostali uporabniki. Veliko finančno breme
je padlo na štiri gospodinjstva, to so: 
Pušnik, Brložnik, Felicijan in Čretnik, ki 
so prispevala 70 % vseh sredstev.

Kljub temu, da je bil to za nas krajane 
zelo velik finančni zalogaj, da je bilo
opravljenega kar nekaj trdega dela (opravilo 
se je preko 1000 ur prostovoljnega dela, 
položilo 123 komadov betonskih cevi, 200 
m drenažnih cevi, vgradilo okoli 15 m3 
betona in 1050 m3 gramoza, opravljenih 
je bilo 140 strojnih ur kopača in 80 
traktorskih prevozov), se zavedamo, da se 

danes peljemo po asfaltirani cesti in smo 
ponosni, da živimo v kraju, kjer imata za 
nas krajane posluh krajevna skupnost in 
Občina Vojnik.

Ob tej priložnosti bi se kot predsednik 
režijskega odbora zahvalil Občini Vojnik, 
županu Benu Podergajsu in njegovim 
sodelavcem ter občinskim svetnikom, ki so 
omogočili sredstva za asfaltiranje. Posebna 
zahvala gre tudi predsedniku  Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev Slavku Jezerniku, 
saj nam je stal ob strani, nas spodbujal ter 
prispeval preko krajevne skupnosti kar 
nekaj kamionov gramoza. Zahvala velja 
tudi strojnikoma Jožetu Jeseničniku in 
Vinku Vozliču za strojna dela ter Jožetu 
Klincu za izposojo valjarja. Hvala vsem 
krajanom Lemberga ter ostalim, ki so 
prispeval finančno, materialno ali drugo
pomoč, da smo lahko izvedli tako velik 
projekt.

Ob koncu odprtja in predaje asfaltiranega 
cestnega odseka se za udeležbo in 
sodelovanje na otvoritvi zahvaljujem 
patru Branku Cestniku za blagoslov, 

predstavnikoma Krajevne skupnosti Nova 
Cerkev Slavku Jezerniku in Mihaeli Hren, 
predstavniku Občine Vojnik Janezu Karu 
ter Moškemu pevskemu zboru iz Nove 
Cerkve.

Franc BRLOŽNIK,
predsednik režijskega odbora

ODPRTJE IN PREDAJA 
VODOVODA NOVAKE
I., II. in RAZDELJ

Režijski odbor za vodovod NOVAKE I., II. 
in RAZDELJ je bil v letu 2006 imenovan 
z namenom, da sodeluje s krajani in z 
izvajalcem del, predvsem v smislu, da 
ureja razmerja z lastniki zemljišč, kjer je bil 
potreben poseg v zemljišča zaradi izkopa, 
da so se lahko položile cevi, po katerih 
je bilo možno priključiti vodo na naše 
obstoječe vodno omrežje iz rezervoarja 
v Rakovi Stezi. Predvidevali smo, da bo 
pridobitev dovoljenj za poseg v zemljišča 
največji problem, a vendar smo soglasja 
za prekop pridobili brez težav, za kar se v 
imenu vseh, ki smo se priklopili na novo 
vodovodno omrežje, lepo zahvaljujemo. 
Zahvala je še posebno namenjena Marici 
Grofelnik, katera je brez osebnega interesa, 
brez postavljanja posebnih pogojev takoj 
privolila v poseg na njeno zemljišče. 

Zahvaljujemo se občinskim in krajevnim 
funkcionarjem, da so se trudili in 
pripomogli, da danes iz naših pip 
priteka izredno kvalitetna voda, ki izvira 
izpod neokrnjene Kislice v Lipi pri 
Frankolovem, ter hvala tudi vsem, ki so 
s svojimi dejanji kakor koli pripomogli 
pri realizaciji vodovoda Novake-Razdelj. 
Hvala podjetju Vodovod-kanalizacija 
Celje, za strpnost, razumevanje, nadzor 
nad izvajanjem in nenazadnje za prevzem 
obstoječih vodovodov v svoje upravljanje.

Krajani Novak in Razdelja smo izredno 
ponosni na naš kraj. Zavedamo se, da 
živimo v izredno lepem okolju, kjer nam 
jutranje prebujanje polepša ptičje petje. 
Stare pripovedi povedo, da je ta kraj imel rad 
tudi v Novi Cerkvi službujoči župnik Anton 
Martin Slomšek. Nekateri pravijo, da naj bi 
prav v Novakah spesnil tisto ponarodelo: 
»Glejte, že sonce zahaja«, drugi da tisto: 
»En hribček bom kupil«. Krajani smo 
prepričani, da nekaj od tega gotovo drži.

Ob odprtju smo se zbrali, da smo obeležili 
omenjeno pridobitev s skromnim slavjem. 
Najprej je bila prisotnim ponujena kot 
pijača »VODA«. Ob dobrotah, katere so 
pripravili krajani, in ob dobri vinski kapljici, 
pridelani pri vinogradniku Karlu Šilihu v 
Novakah, je veselo druženje trajalo v noč.

Silvester SKAZA,
predsednik režijskega odbora

Krajevne skupnosti
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ODPRTJE CESTE V LIPI PRI 
FRANKOLOVEM

V petek, 29. 8. 2008, smo se zbrali pred 
novim odsekom asfaltirane ceste v Lipi. 
Traso za cesto, kot jo imamo danes, so 
zasnovali ljudje, od katerih jih nekaj ni več 
med nami, ostali pa se še spominjate, kako 
težko je bilo, ko ni bilo ceste, po kateri bi se 
lahko pripeljali do svojih domov, kaj šele 
možnosti za gradnjo ali kar koli drugega. 
Zato je takratni režijski odbor določil pot, 
po kateri bo potekala nova cesta. To pa je 
pomenilo prostovoljne odstope zemlje, pa 
naj je bila njiva ali travnik, samo da bo 
cesta, ki bo pripomogla, da se bo življenje v 
Lipi obrnilo na lažje in boljše ter preprečila 
odhod mladih iz kraja.
Cesta se je delala v etapah, zadnja etapa pa 
se je izvršila v letošnjem letu. V to cesto 
je bilo vloženega veliko prostovoljnega 
dela in truda krajanov, da se lahko sedaj 
pripeljejo po lepi asfaltni cesti do svojih 
domov, zato bi se v prvi vrsti v imenu 
režijskega odbora zahvalili vsem krajanom, 
ki so bili vedno na voljo in pripravljeni s 
svojimi idejami ter z znanjem pomagati po 
najboljših močeh. Zahvala gre tudi vsem 
članom KS Frankolovo s predsednikom 
Dušanom Horvatom, županu Benu 
Podergajsu za pomoč s strani Občine 
Vojnik ter bolniškemu kuratu Andreju 
Urbanclu, ki je z blagoslovom cesto predal 
njenemu namenu.

Za konec bi dodali še misel: »Cesta je vez 
med kraji in ljudmi, zato ima tako velik 
pomen«.

Ines Novak

ODPRTJE CESTE V LINDEKU

Da so združeni močni, so dokazali vsi, ki so 
se v soboto, 23. 8. 2008, zbrali pred novim 
odsekom asfaltirane ceste v Lindeku pri 
Frankolovem. Slovesno, kot se spodobi, 
so odprli v skupni dolžini 2050 metrov 
ceste, ki se je asfaltirala v dveh etapah, in 
sicer v prvi etapi leta 2006, 850 metrov 
ter v drugi etapi leta 2008, 1200 metrov. 
Za vse uporabnike pomeni konec strahu 
pred vsakim nalivom in lažje vzdrževanje 
poti do doma v zimskih mesecih. Dela 
so opravljali složno, z veliko dobre volje 
in potrpljenja. Vsi uporabniki so po 
svojih močeh prispevali k rezultatu, pred 
katerim so stali na omenjeno soboto. 
Trak so prerezali najmanjši predstavniki 

vseh družin, ki jim asfaltirani del poti pomeni 
lažjo in boljšo povezavo z glavno cesto. 
Veselju družin, ki cesto dnevno uporabljajo, 
so se pridružili župan Beno Podergajs, 
predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat, 
pater Branko Cestnik ter vsi ostali.
Pater Branko Cestnik je cesto blagoslovil 
in vsem uporabnikom zaželel, naj jim služi 
v dobrobit vseh in naj božji blagoslov 
spremlja vse, ki jo bodo uporabljali. 
Vsem, ki so pripomogli k dokončnemu 
asfaltiranju omenjene ceste, se iskreno 
zahvaljujemo za pomoč in  podporo.

Ines Novak

ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE 
V ZLATEČAH

Zadnji neasfaltirani cestni odsek v Zlatečah 
do domačije Grm je končno dobil asfaltno 
prevleko in tako smo 12. julija 2008 
proslavljali in svojemu namenu predali ta 
nov asfaltirani cestni odsek.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini 
Vojnik, županu Benu Podergajsu in 
njegovim sodelavcem, ki so omogočili 
sredstva za ureditev te ceste, hvala tudi 
predsedniku Sveta KS, Slavku Jezerniku 
za vso pomoč.

Ob koncu odprtja in predaje asfaltiranega 
cestnega odseka se za udeležbo in 
sodelovanje na otvoritvi zahvaljujemo 
predstavnikom Krajevne skupnosti Nova 
Cerkev,  dekanu Alojzu Vicmanu za 
blagoslov in  Godbi na pihala Nova Cerkev 
za igranje. Hvala tudi Srečku Grmu za 
pogostitev.

Mihaela Hren
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ODPRTJE CESTE V SOCKI 

V torek, 24. junija 2008, je bil v Socki 
poseben dan. Odprli smo nov asfaltirani 
cestni odsek od Šeška do Koka.
Pridobitev, kot je  asfaltirano vozišče, je za 
meščane  oz. za občane večjih naselij nekaj 
samoumevnega. Čeprav na podeželju 
nismo deležni takšnega avtomatizma, 
smo veseli, da živimo tukaj, sredi zelenja 
in miru. Ker pa se tudi mi radi izognemo 
blatu, prahu in še kakšnim nevšečnostim v 
zvezi s tem, strnemo moči, kot je to na vasi 
pač potrebno in uspeh je zagotovljen. 
Začetek našega  skupnega  dela sega  v 
december 2005, ko smo se prvič sestali 
v hiši družine Beškovnik – Drgajner.  
Takrat smo se štirje lastniki hiš: Branko 
Beškovnik in Brigita ter Alojz Drgajner, 
Ivan in Slavica Gaber, Miha in Marica 
Kok, Tomaž in Eva Šeško, lastnik parcele 
Marjan Kuzman in lastnika vikenda Maks 
in Helena Zupanek ter ostali odločili, da 
asfaltiramo javno pot od mostu pri Šešku 
do obračališča pri Koku. 
Do današnjega dne, ko slovesno odpiramo 
ta 285 m dolg odsek, smo v pripravo za 
asfaltiranje  vgradili  370 m3 gramoza, 3 
m3 betona, 130 m cevi za odvod meteornih 
voda,  7  litoželeznih rešetk in dva 
litoželezna pokrova. Za obnovo mostu smo 
porabili še dodatno 18 m pohištvenih cevi.  
Da smo dosegli cilj, smo morali zbrati 
6.122 € denarja za material in zemeljska 
dela. Opravljenih pa je bilo  še preko 500 
delovnih ur prostovoljnega dela.
Poleg finančnih sredstev, ki smo jih zbrali
uporabniki ceste, smo zbrali še 28 t starega  
železa in pločevine, 70 kg aluminija, 15 kg 
bakra in 13 kg medenine.  Zbrani material 
smo prodali podjetju Dinos. Zbrana 
finančna sredstva so bila dobrodošla  pri
dokončanju zemeljskih del oz. nabavi 
materiala, saj bi bil strošek  na  posameznika  
v nasprotnem primeru precej  višji.
Piko na i sta potem dodali  Krajevna 
skupnost Nova Cerkev in Občina Vojnik. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalil našim 
krajanom  oz. sosedu, ki so nam še posebej 
pomagali pri pripravi cestišča. To so Marjan 
Švab, ki je posodil žabo za utrjevanje 
cestišča, Franc Kotnik, ki je posodil valjar 
za utrjevanje bankin ter po zelo ugodni ceni  
nabavil del materiala za zgornji sloj pred 
asfaltiranjem in Brane Poklič, ki je nabavil 
ventile za vodovod pod novim cestiščem. 
Hvala tudi Jožetu Jeseničniku in sinu 

Gregorju za korektno opravljena zemeljska 
dela in nasvete ter njegovi ženi  Slavici za 
potrpljenje, saj Jože nikoli ni prišel od nas 
pravočasno domov. Hvala Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Socka, posebno pa še  
gasilcem Vikiju, Petru in Borisu Božniku 
za polivanje cestišča in čiščenje zamašenih 
kanalizacijskih cevi.
Hvala tudi Slavku in Branku Jezerniku za 
nasvete in pomoč pri organizaciji, Slavku 
za obnovo mostu, Tonetu Preložniku za 
ogled in nasvete, ostalim uslužbencem na 
Občini Vojnik in svetnikom, ki so po svojih 
močeh prispevali k realizaciji asfaltiranja 
našega odseka.   

Posebna zahvala pa velja županu Benu 
Podergajsu, ki s svojo strpnostjo in 
pozitivizmom odlično vodi Občino 
Vojnik.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se odzvali 
našemu povabilu, saj je bil zato dan lepši 
in s tem odprtje ceste še bolj slovesno.

Slavko KOK,
predsednik režijskega odbora

CESTA V JANKOVI

Odbor za izgradnjo asfaltne ceste v 
Jankovi (Zontič) v sestavi: Sandi Zvonar, 
Iztok Lampret in Joco Ivaniševič je bil ob 
prošnji za asfaltiranje prijetno presenečen, 
da sta Občina Vojnik in KS Vojnik v 
sestavi: Beno Podergajs, Mirko Krašovec 
in Tone Preložnik odobrili potreben asfalt 
na brežini pri domačiji »Zontič« proti 
Malim Dolam v dolžini okoli 300 m. 

V začetku so se pojavili dvomi, da do 
asfalta ne bomo prišli, ker je ta vloga bila že 
zdavnaj napisana. Po prejemu pisma iz KS 
Vojnik (podpisani Mirko Krašovec) smo se 
organizirali in sklicali sestanek ter izvolili 
odbor za to prepotrebno asfaltiranje. Vsi 
uporabniki in tisti, ki držijo v geslu »v slogi 
je moč«, so složno pristopili k izvajanju. 

Moramo poudariti, da so krajani sami 
pripravili podlago za asfalt (lovilni jaški, 
drenaža, podlaga – tampon) in vse druge 
zadeve, ki sodijo k asfaltiranju. Občina 
in KS Vojnik sta asfaltirali cesto in to v 
izredno kratkem roku, saj so od prejetja 
pisma iz KS do asfaltiranja  minili dobri 
trije tedni.
Moram poudariti, da ni prišlo do nobenega 
spora med izvajalci in uporabniki, kar je 
posebna redkost.

Za prostovoljne prispevke uporabnikov sta 
poskrbela Sandi Zvonar in Iztok Lampret. 
Za organizacijo in izvedbo tega projekta 
je poskrbel Joco Ivaniševič. Posamezni 
uporabniki so poskrbeli za pripravo s 
svojim pridnim delom, ob pomoči nekaterih 
krajanov, ki niso direktno povezani s tem 
odsekom ceste, to so Jani Pezdevšek, 
Srečko Brežnik, Branko Brežnik, Milan 
Kroflič in drugi. Pri svetovanju so
pomagali krajani in prijatelji z območja 
občine Vojnik: Branko Jezernik, Danilo 
Bojanovič, Tone Preložnik, Bojan Trkaj.

Ob predaji tega asfalta namenu, dne 
26. 7. 2008, so prisostvovali župan 
Beno Podergajs, predsednik KS Mirko 
Krašovec, domači župnik Tone Perger ter 
uporabniki tega prepotrebnega odseka. 
Vsem krajanom (uporabnikom) in vsem 
naštetim se iskreno zahvaljujemo.

Ob tej priložnosti tudi prosimo ustrezna 
telesa na Občini in KS Vojnik, da nam 
omogočijo prepotrebno napeljavo vode 
za določene domačije v Jankovi in Malih 
Dolah, ki so že plačale prispevek in so 
pripravljene z delom pomagati pri izvedbi.
Prosimo tudi za izgradnjo oddajnika za 
sprejem signala Mobitel. Na nepokritem 
območju Jankove, Malih Dol, Pristave, 
Ilovice, Brezove, Gabrovca in ostalih 
krajev je nepokritih približno 400 mobilnih 
telefonov.

Joco Ivaniševič
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ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE 
NOVAKE

Odprtje asfaltirane ceste v Novakah, od 
Zupaneka do Pogorevca, so organizirali 
krajani Novak. Potekalo je 20. junija 2008 
in se je pričelo z nagovorom predsednika 
Sveta KS Slavka  Jezernika, predsednika 
Odbora za okolje in prostor pri Občini 
Vojnik Petra Operčkala in krajana Željka 
Štrliča, kateri se je v imenu krajanov 
Novak zahvalil Gustiju Pogorevcu za 
organizacijo, gostoljubnost in pogostitev.  

Hvala tudi Občini Vojnik, predvsem županu 
Benu Podergajsu in njegovim sodelavcem 
za dodeljena sredstva  za ureditev te ceste 
ter predsedniku Sveta KS  Slavku Jezerniku 
za vso pomoč

Ob odprtju asfaltiranega cestnega odseka se 
za udeležbo zahvaljujemo predstavnikom 
KS Nova Cerkev,  občinskemu svetniku 
Petru Operčkalu, dekanu Alojzu Vicmanu 
za opravljen obred, Moškemu pevskemu 
zboru in Godbi na pihala Nova Cerkev ter 
vsem,  ki ste po svojih močeh pripomogli, 
da je ta cesta dobila asfaltno prevleko.

Mihaela Hren

ODPRTJE CESTE V STRAŽO 

Dne 14. 4. 2002 smo se prvič zbrali krajani 
Novak in Straže ter sestavili režijski odbor 
za rekonstrukcijo ceste. Od takrat pa do 
zaključka del smo zbrali okrog 9000 evrov 
finančnih sredstev, okoli 860 m3 gramoza
in kar 1100 prostovoljnih delovnih ur.
Zato bi se radi zahvalili vsem, ki so kakor 
koli pomagali in sodelovali pri izgradnji.
To so krajani zgornjih Novak, ki so večkrat 
priskočili na pomoč in nam dobrodušno 
podarili denar, ki je ostal od njihovega 
dela ceste. Hvala Tomažu Kuglerju, ki 
nam je največ finančno pomagal, prav
tako Matjažu Deljčnaku, ki je veliko 
pripomogel v obliki materiala in izposoje 
raznih strojev. 
Potem je tukaj Občina Vojnik s svojimi 
člani, brez katerih naša cesta še ne bi bila 
črna.
Hvala tudi KS Nova Cerkev, predvsem pa 
predsedniku Slavku Jezerniku, ki se je
najbolj trudil, velikokrat prišel med nas 

in nas vzpodbujal, pa tudi kakšno dobro 
besedo založil za nas.

Zahvaljujemo se tudi dekanu Alojzu 
Vicmanu za lep blagoslov.

Režijski odbor Straža

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV V KS NOVA 
CERKVA

Kot vsako leto, smo tudi letošnje, v 
sklopu praznovanj praznika  Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev, konec meseca 
junija pripravili SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV. Težo prireditve je nosila 
Katica Pešak, ki želi, da bi vsako tovrstno 
srečanje izzvenelo kot sprejemanje in 
spoštovanje naših starejših. Da bi začutili, 
da so kraju oziroma župniji dragoceni.

Tako smo zopet doživeli prijetno druženje, 
za kar so, poleg sodelavcev Karitas in 
domačega župnika Alojza Vicmana, 
poskrbeli še učenci podružničnih osnovnih 
šol Socka in Nova Cerkev z učiteljicami, 
harmonikar Rajko, Izletniška kmetija 
Pr’ Mark, Gasilsko društvo in Krajevna 
skupnost Nova Cerkev, ter drugi.

Živahni pogovori, smeh in pesem na 
obrazih prisotnih so zagotovilo, da so 
srečanja zaželena in ostajajo naša obveza 
tudi v naprej.

Sabina Majcen
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Intervju
POGOVARJALI SMO SE Z 
NOVIM LASTNIKOM GRADU 
LEMBERG – FRANCEM 
ZIDARJEM

G. Franc Zidar, ste novi lastnik gradu 
LEMBERG. Kako je vodila pot do 
lastništva?

Večino svojega dela sem posvetil obnovi 
kulturnih spomenikov, se jih pri tem naučil 
ceniti, spoštovati njihovo izjemnost in 
neponovljivost. Naučil sem se razumeti 
njihov pomen in identiteto, ki jo dajejo 
okolju. Pri tem delu sem sodeloval z 
največjimi strokovnjaki s tega področja, 
tudi iz tujine in imel priložnost spoznavati 
primere dobre prakse. Zato sem se takoj 
odločil sprejeti izziv, ko sem izvedel, da je 
grad Lemberg naprodaj. 

Grad je v notranjosti potreben temeljite 
obnove. Ali pri tem računate tudi na 
sofinanciranje, saj bodo potrebna kar
velika finančna sredstva?

Moj namen je, da grad, ki ga je dr. Ivan 
Stopar, največji slovenski kasteolog, uvrstil 
med 30 najlepših slovenskih gradov,  
povrnem  v življenje. V osnovi je grad 
romanski in se prvič omenja leta 1213, 
njegova podoba danes je izrazito renesančna 
in  zelo reprezentativna, v nekaterih 
arhitekturnih sestavinah tudi enkratna. Ker 
je v nekaterih delih že razvalina in je zelo 
slabo raziskan, bo najprej nujno potrebno 
izvesti nekatera zaščitna dela in hkrati 

pripraviti vse strokovne podlage za izvedbo 
projekta njegove generalne sanacije, 
prenove, prezentacije in programskega 
oživljanja. To bodo tudi podlage za 
črpanje sredstev iz EU strukturnega sklada 
in nacionalnih ter lokalnih virov. Glede 
teh sem optimist, saj menim, da je interes 
države in tudi lokalne skupnosti v zvezi 
z gradom vsaj dvojen: da neponovljivega 
objekta kulturnozgodovinske vrednosti 
ne pusti propasti in da ga z ohranitvijo 
(za katero so na voljo tudi sredstva EU), 
napolnjenega z vsebinami, ki jih bom še 
opisal, vzpostavi kot pomemben objekt 
kulturnega in turističnega dogajanja v 
regiji. Določena zagotovila o obstoju 
takega interesa sem že pridobil, zato 
zaenkrat drugih komercialnih virov  ne 
iščem. Gre za to, da vir financiranja določa
tudi vsebino, ta pa bi po moji oceni morala 
biti dostopna vsem, saj gre za kulturni 
spomenik nacionalnega pomena.

Namembnost gradu po obnovi bo v ožjem 
obsegu. Ali boste vrata odprli tudi za 
zunanje obiskovalce? 

Nesmiselno bi bilo vlagati v prenovo 
gradu  brez vizije življenja za obnovljenimi 
zidovi. Kot že rečeno ga dosedanji načrti 
odpirajo ljudem. Načrtovan je kot kulturno, 
izobraževalno in turistično središče in kot 
tak namenjen razstavnim, galerijskim, 
glasbenim, seminarskim in drugim 
turističnim programom, vključno z okrog 
35 turističnih sob. Po načrtih bo v gradu tudi 
trgovina z regionalnimi produkti, grajsko 
vinoteko, krčmo, kavarno in poročno 
dvorano. Nekateri prostori bodo služili 
tudi potrebam krajevnega društvenega in 
družabnega življenja. Omenil bi še grajske 
ribnike, pešpoti, zeliščni vrt, razgledišče 
– tudi o teh programih razmišljamo.

Kaj bo osnova dejavnosti oz. cilj tako 
velikega in zgodovinsko pomembnega 
objekta?

Že v prejšnjem odgovoru sem vam 
odgovoril tudi na to vprašanje. Cilj mojega 
delovanja je predvsem obnova in s tem 
oživitev gradu, saj bo le življenje v njem 
zagotovilo njegov nadaljnji obstoj. Že v 
preteklem delovanju sem se večkrat moral 
spopadati s pomisleki, kot na primer:  ali se 
to sploh da, ali se sploh splača,  kje dobiti 
denar, zakaj bi ga vlagali v gradove ipd., 

pa sem dvomljivcem dokazal, da prinese 
obnova kulturnega spomenika življenje 
tudi v njegovo okolico, vzpodbudi jo k 
sodelovanju, ustvari nove ideje, nova 
delovna mesta ... in zato sem prepričan, da 
mi bo uspelo.  

Ste tudi zaposleni in vas mikajo politični 
tokovi, kateri in kje?

Življenje sem vedno jemal zares, zato sem 
se odločil, da v stranki ZARES kandidiram 
za državni zbor v tem volilnem okraju. 
V pogovoru mi je tudi zaupal, da 
pripravljajo novinarsko konferenco. Ta 
je bila organizirana na gradu Lemberg v 
torek, 2. septembra 2008, ob 10.00 skupaj 
s Turističnim društvom Nova Cerkev, 
kjer sta predsednica Turističnega društva 
Alenka Prebičnik Sešel in lastnik gradu 
Franc Zidar predstavila programsko 
zasnovo celovite prenove in revitalizacije 
gradu Lemberg pri Novi Cerkvi in povabila 
na tradicionalno prireditev Grajska nedelja, 
ki je bila na gradu Lemberg v nedeljo, 7. 
septembra 2008.

Vso podporo je v nagovoru podal tudi 
župan občine Vojnik Beno Podergajs in 
obljubil, da bo pomagal pri uresničevanju 
projekta, saj je to kulturna dediščina, na 
katero ne smemo pozabiti.

Jure Vovk
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DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, 
ENOTA V VOJNIKU

Tokrat smo se pogovarjali z direktorico 
Deželne banke Slovenije, Enote v Celju, 
mag. Barbaro Cerovšek Zupančič, ki nam 
je predstavila zanimivo ponudbo storitev 
in opisala razvojno pot banke.

Iz kakšne nam znane inštitucije je nastala 
Deželna banka?

Deželna banka Slovenije, d. d. je naslednica 
Slovenske zadružne kmetijske banke, d. 
d., ki je 1. 7. 2004 prevzela sredstva in 
obveznosti Zveze hranilno kreditnih služb 
Slovenije, p. o. in se istočasno preimenovala 
v Deželno banko Slovenije, d. d.
S prevzemom sredstev in obveznosti Zveze 
hranilno kreditnih služb, p. o. je prišlo 
do združitve interesov dveh finančnih
institucij, ki sta že prej sinergijsko 
sodelovali v sklopu kmetijskega sektorja. 
Na ta način je Deželna banka Slovenije, 
d. d. postala večja in močnejša finančna
institucija.
S poslovnimi aktivnostmi je banka prisotna 
tako doma, kot v tujini. Že od začetka 
svojega delovanja je vpeta v mednarodni 
bančni prostor ter tako za svoje partnerje 
hitro in kakovostno opravlja bančne 
storitve po vsem svetu.
Deželna banka Slovenije, d. d. je po svoji 

poslovni politiki univerzalna banka z jasno 
poslovno usmeritvijo. Svojim strankam 
nudi celovito ponudbo bančnih in 
finančnih storitev najvišje kakovosti doma
in v tujini, uvaja najsodobnejše tehnologije 
bančnega poslovanja ter nenehno razvija 
nove bančne in finančne storitve za občane
in podjetja. Strankam omogoča oseben 
pristop k storitvam v vseh enotah banke po 
Sloveniji in elektronske oblike poslovanja, 

ki se jih le-te lahko poslužujejo od doma 
ali kjer koli po svetu.

Kakšni so bili namen in cilji ob ustanovitvi 
enote v Vojniku?

V Vojniku, tako kot v ostalih poslovalnicah 
širom po Sloveniji, ponujamo široko 
paleto bančnih in finančnih storitev.
Našim strankam želimo omogočiti kar 
najudobnejše opravljanje storitev na 
bančnih okencih. Z našo široko mrežo 
bančnih poslovalnic pa udejanjamo 
tudi svoj slogan, biti strankam vedno 
blizu. Poskušamo se čim bolj približati 
tako srednjim, kot malim podjetjem, 
agroživilstvu in predvsem prebivalstvu v 
mestnem in podeželskem okolju. 

Kaj vse nudite v svoji ponudbi fizičnim in
pravnim osebam?

Ponudba za fizične osebe zajema: plačilne
kartice s čipom – Maestro, MasterCard 
z odloženim plačilom, elektronsko 
banko DBS NET z digitalnim potrdilom 
ali generatorjem enkratnih gesel, 
različne oblike varčevanja (obročno 
varčevanje, depoziti v domači in tujih 
valutah, varčevalna knjižica, vrednostni 
papirji), vse vrste kreditov (kratkoročni, 
dolgoročni, hitri, stanovanjski, na podlagi 
zastave vrednostnih papirjev in depozitov, 
naložbeni), storitve investicijskega 
bančništva, vse vrste lizing poslovanja, ki 
jih opravlja družba DBS Leasing, d. o. o.

Na področju poslovanja s pravnimi 
osebami je ponudba banke sledeča: 
poslovna mednarodna kreditna kartica 
Activa MasterCard, elektronska banka 
DBS PRONET z digitalnim potrdilom 
ali generatorjem enkratnih gesel,  domači 
in mednarodni plačilni promet (plačilni 
nalogi, obdelava prejetih prilivov, pologi 
in dvigi gotovine na bančnih okencih), vse 
vrste kreditov (kratkoročni, dolgoročni), 
dokumentarni posli (akreditivno poslovanje, 
izdaja plačilnih in storitvenih garancij), 
odkupi terjatev, različne vrste depozitov 
(vezava sredstev za določen čas, na 
odpoklic, po okvirni pogodbi, izdajanje 
potrdil o vlogah), storitve investicijskega 
bančništva (nakup in prodaja vrednostnih 
papirjev na borznem in prostem trgu, 
svetovanje v zvezi z nakupom in s 
prodajo vrednostnih papirjev, svetovanje 

in opravljanje poslov za stranke, ki želijo 
izdati vrednostne papirje ali jih uvrstiti na 
organizirani trg, svetovanje in sodelovanje 
pri prvi prodaji vrednostnih papirjev, 
zastava vrednostnih papirjev za kredite), 
vse vrste lizing poslovanja, ki jih opravlja 
družba DBS Leasing, d. o. o.

Po kakšnih storitvah ljudje oz. podjetniki 
najbolj povprašujejo?

Za podjetnike so najbolj zanimivi ugodni 
pogoji plačilnega prometa in poslovanja 
s transakcijskim računom ter različne 
možnosti financiranja, kot so posojila
različnih ročnosti, namenjena rešitvi 
likvidnostnih težav, nakupu opreme, 
investiranju gradnje, financiranju nakupa
obratnih sredstev ... Ostale naše stranke 
pa trenutno najbolj povprašujejo po 
stanovanjskih kreditih, kjer smo se, z 
našo res ugodno ponudbo, zelo približali 
tako komitentom kot nekomitentom. 
Veliko zanimanja pa zaznavamo tudi na 
področju varčevanja, kjer ponujamo zelo 
stimulativne obrestne mere za vezavo 
depozitov različnih ročnosti. 

Ker je področje občine Vojnik predvsem 
kmetijsko, v čem je tej strukturi prebivalstva 
vaša ponudba najbolj zanimiva?

Deželna banka Slovenije je tradicionalno 
vezana na agroživilski segment, ki mu bo 
v prihodnosti namenila še več pozornosti. 
Tako kmetom ponujamo produkte, ki 
so ustvarjeni po njihovi meri, kot so 
premostitveni krediti upravičencem 
subvencij in drugih nepovratnih sredstev 
do prejema sredstev s strani Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Višino 
kredita, plačilo obresti in ostale pogoje 
uredimo po željah komitentov, pri čemer 
imajo le-ti tudi možnost predčasnega vračila 
kredita. Za kmete smo pripravili tudi zelo 
ugodne kratkoročne in dolgoročne kredite 
in različne oblike varčevanj. Trenutno 
aktualna ponudba so ugodni hitri krediti za 
kmete.

Ste v svoji ponudbi konkurenčni drugim 
bankam ali kaj nudite več kot ostale 
banke?

Deželna banka Slovenije, d. d. upravlja 
poslovno mrežo s skoraj 90 poslovalnicami 
po vsej državi, kar jo uvršča na tretje mesto 
med bankami v Sloveniji.

Intervju

Direktorica Deželne banke, enota Celje 
mag. Barbara Cerovšek Zupančič
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Deželna banka Slovenije je edina slovenska 
banka, ki ne zaračunava provizije za 
dvigovanje gotovine na bankomatih 
drugih bank v Sloveniji. Enako velja 
za dvige evrske gotovine na področju 
Evropske unije. V Deželni banki Slovenije 
razpolagamo z mrežo 27 bankomatov, ki jo 
pospešeno širimo, saj si prizadevamo biti 
tudi na tem področju komitentom v skladu 
z našim sloganom vedno blizu. 
 
V Deželni banki Slovenije je mogoče do 
konca leta 2008 brezplačno zamenjevati 
tolarsko gotovino v evrsko.  
Tako komitenti kot nekomitenti lahko na 
bančnih okencih vseh 88 enot Deželne 
banke Slovenije plačujejo položnice 
po le 0,94 evra – najnižji ceni med 
bankami v Sloveniji. Komitenti Deželne 
banke Slovenije, ki so pristaši sodobnih 
elektronskih poti, lahko plačujejo položnice 
tudi preko varne elektronske banke DBS 
NET (za fizične osebe) in DBS PRONET
(za pravne osebe), kjer nadomestilo znaša 
le 0,25 evra.

V Deželni banki Slovenije svojim 
komitentom ponujamo tudi izredno ugodne 
stanovanjske kredite z obrestno mero že od 
Euribor + 1,10 % in z odplačilno dobo do 
30 let. Aktualna pa je tudi ugodna ponudba 
poletnih kreditov za tiste, ki potrebujejo 
dodatna finančna sredstva za poletne
izdatke, in poletnih depozitov za tiste, ki 
varčujejo za naložbe v prihodnosti.

Jure Vovk

NOVA PODOBA LEKARNE

V začetku junija so se pred lekarno in 
zdravstveno postajo v Vojniku pojavile 
zaščitne ograde, ki jih postavijo okoli 
gradbišč. Gradbeni stroji, delavci in hrup so 
postali znanilci pričetka rekonstrukcijskih 
del v obeh zdravstvenih ustanovah v 
Vojniku. 

Pred desetletjem je bila končana prenova 
lekarne v takratnih prostorih. Čeprav 
je pomenila velik preskok v kakovosti 
izvajanja lekarniške dejavnosti v občini, se 
je kmalu pokazalo, da je premalo prostora 
za vsa nova zdravila in druge izdelke, ki 
prihajajo na trg, in vedno številčnejše 
bolnike in druge obiskovalce lekarne. 
Začeli smo iskati rešitev za povečanje 
lekarne, ki smo jo našli, ko smo od  ZP 
pridobili dodatne prostore. Po daljšem 
času načrtovanj in usklajevanj med obema 
ustanovama smo pridobili gradbeno 
dokumentacijo, zagotovili finančna
sredstva in na podlagi opravljenega razpisa 
izbrali izvajalca gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del.  Kot že omenjeno so v 
začetku poletja stekla rekonstrukcijska  
dela, ki bodo zaključena  v začetku meseca 
oktobra. Prinesla bodo več novosti: 
povečano in preurejeno lekarno in prav 
tako preurejen sprejemni del zdravstvene 
postaje.

Zaradi izvajanja adaptacije bo Lekarna 
Vojnik tudi  v septembru odprta samo v 
dopoldanskem času, in sicer: v ponedeljek, 
torek, četrtek in petek od 8.00 do 15.00, 

v sredo od 8.00 do 16.00  in v soboto od 
8.00 do 12.00. Med izvajanjem gradbenih 
del  smo si ves čas prizadevali za čim 
bolj nemoteno opravljanje lekarniške 
dejavnosti. Zaradi dokončanja vseh z 
adaptacijo povezanih del bo  v začetku 
septembra lekarna za nekaj dni zaprta, kajti 
ne moremo zagotavljati  vsaj minimalnih 
pogojev za varno in učinkovito oskrbo z 
zdravili, kot jih narekujejo predpisi.

Veselimo se, da vam bomo lahko v eni 
izmed prihodnjih številk temeljiteje 
predstavili novo pridobitev, do takrat pa še 
nekaj tednov potrpljenja in zahvala vsem, 
ki ste  z razumevanjem sprejeli otežene 
pogoje dela v lekarni in nas podpirate v 
prizadevanjih za napredek lekarništva. 

Lilijana Grosek, mag. farm.,
direktorica Celjskih lekarn

Barbara Pangeršič, mag. farm.,
vodja Lekarne Vojnik 
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Volitve

Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije (DeSUS) 

PRED VOLITVAMI V DRŽAVNI 
ZBOR

Za razvoj družbe in posameznih okolij 
je zelo pomembno, kdo nas zastopa v 
najvišjem zakonodajnem telesu v državi. 
Smo pred volitvami v državni zbor, 
zato je pomembno, kdo nas bo zastopal 
v naslednjem mandatu. Postavljamo si 
vprašanje, ali smo bili z dosedanjimi 
predstavniki zadovoljni. Celovitega 
odgovora zagotovo ni in tudi mnenja 
posameznikov so lahko objektivno zelo 
različna.

Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije – DeSUS smo najmanjša 
stranka v parlamentu in tudi med manjšimi 
na občinskem nivoju. Vendar se to pri 
aktivnostih na državnem nivoju in v 
parlamentu ne pozna. Postali smo stranka, 
ki jo vsi poznajo po prizadevanjih in 
aktivnem delovanju v parlamentu in v 
političnem življenju, v zaščiti interesov 
in pravic pretežnega dela svojih članov 
– upokojencev in pravic socialno šibkega 
sloja prebivalstva. To je naša osnovna 
naloga in to nam v veliki meri tudi uspeva. 
Lahko cenimo pokončno držo stranke pri 
vrsti odločitev v parlamentu, kjer naši 
poslanci pogosto opozarjajo na ustreznost 
in neustreznost predlaganih rešitev. Lahko 
bi naštevali naše rezultate, ki smo jih 
dosegli  v tem mandatnem obdobju, vendar 
smo prepričani, da zanje v glavnem veste. 
Ker smo ena od koalicijskih strank, naše 
obveze izhajajo iz koalicijske pogodbe, ki 
je temelj našega delovanja v parlamentu 
in izven njega. Pri drugih odločitvah 
pa se naši poslanci velikokrat odločajo 
skladno s strankarsko opredelitvijo in po 
svoji vesti. Zavedali smo se pomembnosti 
sodelovanja v koaliciji, ker nam je to dalo 
možnost večjega vpliva na odločitve, ki 
so pomembne za uresničevanje programa 
naše stranke. V preteklem obdobju je bilo 
večino nalog tudi izpeljanih. Ocenjujemo, 

da je naše sodelovanje v vladi prineslo vrsto 
pozitivnih učinkov, ki jih v nasprotnem ne 
bilo ali bi bili zagotovo veliko manjši. 

Ko si pred volitvami postavljamo cilje 
in naloge, v glavnem ostajamo pri tem, da je 
naša osnovna skrb upokojenec in socialno 
šibka struktura prebivalstva ter tudi mladi 
in ustvarjanje pogojev za njihov razvoj, 
področje zdravstva in socialnega varstva. 
To so področja, ki se tudi v največji meri 
dotikajo položaja upokojencev, zato bo 
potrebno na teh področjih še naprej vztrajati 
oziroma še povečati zahteve po večji 
sociali in pravičnosti.  V zadnjem obdobju 
se to ob vrsti podražitev še posebej pozna. 
Vedno več ljudi živi na socialnem robu in 
se težko preživlja z mesečnimi prihodki 
– pokojnino ali plačo.  

Ocenjujemo, da so bili poslanci 
naše stranke v iztekajočem mandatu v 
parlamentu zelo uspešni  in so zastopali 
ter uveljavljali programske cilje stranke. 
Vedno so opozarjali, da določene reforme 
in spremembe zakonodaje ne smejo iti v 
breme in na račun šibkih slojev državljanov, 
predvsem pa upokojencev. Največje 
breme teh odločitvah je vedno padlo na 
širše vodstvo stranke in na poslance, ki 
neposredno sodelujejo pri odločitvah v 
parlamentu.

Odločitev, ki jo bo sprejemal vsak 
posameznik na volitvah, kdo ga bo v 
bodoče zastopal v parlamentu, je ključna 
za razvoj družbe.

Naša kandidatka za poslanko v državni 
zbor Štefanija PRESKAR je upokojenka, 
univ. diplom. organizatorka dela, nazadnje 
zaposlena v Bolnici Celje kot direktorica.

Prisluhnite nam! 
OO DESUS VOJNIK

 »ZELENA KOALICIJA« 

(Zeleni progres & zelena stranka)  
za volitve v državni zbor - 2008

Naš cilj : Za  kakovost življenja vseh 
državljanov Republike Slovenije.

ZATO
-Na področju zdravstva želimo odpravo 
vseh napak, ki so v nasprotju z njegovo etiko 
in stroko. Obnoviti je potrebno delovanja 
Zdravstvenih centrov in domov, ki naj  
več kot do sedaj delujejo na  zdravstveni 
preventivi. Delo specialističnega zdravstva 
se naj  redno nadzira s strani  Ministrstva 
za zdravje. Čakalne dobe je potrebno 
odpravljati tudi s spremembo organizacije 
dela. 
- Dodatne oblike zdravstvenega 
zavarovanja niso potrebne. Prekoračitve 
stroškov za zdravstvo se naj pokriva 
iz proračunskih sredstev. Financiranje 
zasebnega in javnega zdravstva, ki se naj 
po obveznostih in kvaliteti dopolnjujeta 
in medsebojno konkurirata, mora biti po 
ceni storitev izenačeno in primerljivo s 
cenami enakovrednih uslug v državah EU, 
ki so glede BDP na prebivalca  v podobni 
situaciji kot je naša država.
- Smo za spoštovanje načela pravne 
države. Delovanje sodstva ne sme zaradi 
zamud v sojenju  povzročati dodatno 
škodo že ogroženih. Tudi delo odvetnikov 
in notarjev bi morali glede učinkovitosti 
in cen storitev prilagoditi realnim 
dohodkovnim možnostim prebivalcev.
- Ministrstvo za zdravstvo in kmetijstvo ter 
za okolje in prostor morajo biti soodgovorni 
za nadzor  nad pridelovanjem in prodajo 
zdravstveno neoporečnih živil. Kontrola 
te dejavnosti mora biti financirana iz
proračuna. Analize proizvodov oz. živil 
se naj izvajajo v laboratorijih z ustrezno 
mednarodno veljavno licenco kakovosti in 
zanesljivosti.
- Ministrstvo za okolje in prostor mora 
poostriti nadzor nad kupoprodajo 
kmetijskih zemljišč.
- Tozadevna občinska politika mora 
biti podrejena regijski in državni ter naj 
sloni na dobro za stavljenih dolgoročnih 
urbanističnih rešitvah. Spreminjanje 
urbanistične politike v občini ne sme biti 
v rokah krajevne strankarske politike, 
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Volitve
temveč le rezultat referendumske odločitve 
krajanov, če bi imela  regijski vpliv, pa tudi 
širše. Preveriti je potrebno vse dosedanje 
pozidave kmetijskih zemljišč. Okoriščanja 
z zlorabo dosedanjih predpisov je potrebno 
sodno preganjati, prav tako kot vsa 
onesnaževanja okolja, voda in zraka.
- Smo proti vsakem ideološkemu pritisku na 
vodenje in delo šolskih in drugih vzgojno-
izobraževalnih ustanov, v kulturi, športu, 
zdravstvu, vojski, policiji. Spoštovati je 
dejstvo, da se sredstva za delovanje le-teh 
ustvarjajo z delom vseh državljanov RS.
- Nezaposlenost je potrebno oceniti kot 
socialni in nacionalni problem velikega 
pomena. Zaposlovanje za določen 
čas s stališča blaginje državljanov ni 
priporočljivo.
- Presoditi je treba, če je moralno 
sprejemljivo kupovanje delnic podjetja s 
strani vodstev in nadzornih oseb zaposlenih 
v istem podjetju. Tudi sicer je poslovanje 
z delnicami lahko inštrument siromašenja 
domačega gospodarskega potenciala z 
vsemi negativnimi posledicami za socialni 
blagor države. Nujen je nadzor nad izvozom 
kapitala in njegovimi posledicami. 
- Želimo izboljšanje tozadevne zakonodaje 
in tudi zmanjševanje vpliva tujega kapitala 
v naših bankah in podjetjih.
- Potrebno je čim prej uvesti delo in 
ukrepanja finančne policije, ki naj naglo
in učinkovito preprečuje oškodovanja 
državljanov in ustanov zaradi finančnih
malverzacij.
- Javna naročila bi se naj izvajala brez 
omejitev navzdol, saj se dosedanja praksa 
z možnostjo drobitve vsebine od celote 
lahko zlorablja..

Kandidati za volitve poslancev v državni 
zbor so v 5. volilni enoti:

     1. volilni okraj  MARTA SLAKAN,  
         upokojena ekonomistka
     2.volilni  okraj  dr. sci. FRANC       
        FAZARINC, dr. med., specialist 
        interne medicine
     3.volilni  okraj ALENKA AVGUŠTIN, 
        ekonomski tehnik
     4.volilni  okraj MILAN KOVAČIČ, 
        elektrotehnik – energetik
     5.volilni  okraj ALOJZ KOVAČIČ, 
        trgovski poslovodja – upokojenec
     6.volilni  okraj ROK UŠEN, študent
     7.volilni  okraj MILAN MRĐENOVIĆ,
        študent     

VOLILNE UPRAVIČENCE  VABIMO 
NA VOLITVE, KER LE TAKO LAHKO 

PRIČAKUJEMO IZBIRO 
KANDIDATOV, KI BI ZAGOTOVILI 

UDEJANJENJE
NAŠEGA  IN VAŠEGA CILJA: 

BOLJŠA KAKOVOST
ŽIVLJENJA ZA VSE!

Občinski odbor VOJNIK

Predsednik:
dr. Franc Fazarinc, dr. med.

Celjska cesta 24, 3212 VOJNIK
e-pošta: franc.fazarinc @siol.net
tel.: 037812012, faks: 037812013

Dovolite mi, da se Vam predstavim 
kot kandidat za državni zbor v okviru 
stranke

”ZELENA KOALICIJA”

Sem FRANC FAZARINC, zdravnik, 
specialist interne medicine, ki me številni 
bolniki sicer  poznajo kot primarija na 
internem oddelku celjske bolnišnice, do 
pred upokojitvijo s službenim nazivom 
primarij, docent dr. Franc Fazarinc, dr. 
med.
Moja življenjska pot se je pričela 15. 
januarja 1930 v Celju. Po maturi na 
celjski gimnaziji l. 1948 sem doštudiral 
medicino na medicinski fakulteti v 
Zagrebu, kjer sem l. 1964  opravil 

specialistični izpit iz interne medicine. 
V začetku sem služboval v splošnih 
ambulantah po celjskem okraju in od l. 
1957 naprej pa do upokojitve v celjski 
bolnišnici. Kot svoje delovne uspehe 
si štejem razvoj endokrinologije in 
nefrologije s podporo laboratorija za 
nuklearno medicino in dializo. Bil 
sem tudi sodelavec zdravniške ekipe 
intenzivne enote. Od l. 1985 do 1990 
sem opravljal  funkcijo strokovnega 
direktorja splošne bolnišnice v Celju 
in predsednika  strokovne komisije pri 
novogradnji bolnišnice. Po upokojitvi l. 
1997 sem aktiven kot zdravnik internist, 
samozaposlen v komanditni družbi.
Med opravljanjem  rednega strokovnega 
dela sem se ukvarjal z znanstvenim 
delom in uspešno obranil  doktorsko 
disertacijo iz nuklearne diagnostike 
srčnih obolenj na ljubljanski medicinski 
fakulteti in nato postal docent Medicinske 
fakultete v Ljubljani. Raziskovalna dela 
sem objavljal v tukajšnji in mednarodni 
strokovni literaturi.
Razmere v sedanjem delovanju 
zdravstva, zlasti specialističnega, niso 
najboljše in so potrebni organizacijski, 
ekonomski in investicijski ukrepi, da 
bi z njimi zadostili realnim potrebam 
uporabnikov. 

Ker v tej stranki opažam veliko željo 
do odpravljanja resničnih težav v 
zdravstvu, nerešenih problemov v 

okolju in v socialnih razmerah, sem 
se odločil, da pod njenim okriljem 
nastopim kot kandidat za volitve v 

državni zbor.

SPOŠTOVANE  VOLIVKE IN VOLIVCI!
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Zdaj smo na
vrsti ljudje.

Moje ime je Alenka Prebičnik Sešel. Rodila sem se leta 
1962, otroštvo preživela na Dobrni, srednjo šolo obiskovala v Ce-
lju, v Ljubljani pa diplomirala na Filozofski fakulteti. Delala sem 
kot profesorica slovenščine na Centru srednjih šol v Velenju in 
na I. gimnaziji v Celju. Pridobila sem bogate pedagoške izkušnje, 
nekaj vodstvenih in veliko organizacijskih. Dobro poznam lokalno 
problematiko v kulturi, izobraževanju, zdravstvu, sociali in go-
spodarstvu. Z družino živim na deželi in sem mati hčere in sina, ki 
ju vzgajam z veliko mero odgovornosti in ljubezni.

Tri temeljne točke mojega programa:

� Medgeneracijska solidarnost. Samo s solidarnostjo bomo 
mladi gradili svojo prihodnost in starejši uživali sadove svojega 
dela in se počutili varne. Trudila se bom, da bo družina v mestu 
in na podeželju zaslužila dovolj, da bosta dve pošteni plači 
zadostovali za zdravje, šolanje, priboljške, počitnice, knjige, 
filme in zabavo ...

� Razvoj podeželja. Zavzemala se bom za razvoj ekološkega 
kmetijstva in gradnjo razvojne prometne osi, ki bo naše kraje 
povezala s svetom. Moja vizija vključuje tudi ustrezno prostorsko 
politiko in razvoj turizma, ki ne bo množičen in obremenjujoč za 
okolje, ampak kakovosten in bo prinašal ljudem delovna mesta 
ter zaslužek.

��Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev. Sredstva, ki so 
na razpolago do leta 2013, še zdaleč niso izčrpana. Župani občin se 
trudijo pridobiti ta denar, vendar sami pogosto tega ne zmorejo. 
Kot poslanka bom k sodelovanju pritegnila ljudi, ki bodo sredstva 
znali posredovati v naše okolje.

Kontakt
GSM: 041 70 85 02
alenka.prebicnik-sesel@guest.arnes.si
Vizore 20, 3203 Nova Cerkev, tel.: 03 781 21 66

PREBIČNIK
SEŠEL

Alenka

�� Medgeneracijska solidarnost. Medgeneracijska solidarnost. Medgeneracijska solidarnost. Medgeneracijska solidarnost. Samo s solidarnostjo bomo Samo s solidarnostjo bomo 

�� Razvoj podeželja. Razvoj podeželja. Razvoj podeželja. Razvoj podeželja. Zavzemala se bom za razvoj ekološkega Zavzemala se bom za razvoj ekološkega 

����Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.Pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev. Sredstva, ki so  Sredstva, ki so 

www.lds.si/volitve
Ljudje delamo Slovenijo
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www.lds.si
Ljudje delamo Slovenijo

“Verjamem v strokovnost 
in optimizem
Alenke Prebičnik Sešel.
Prepričana sem, da je njena kandidatura 

prava priložnost za prihodnost!”

Katarina Kresal

V drugem volilnem okraju 5. volilne enote, ki obsega  severni del Mestne občine Celje, Občino Štore, Občino Vojnik in Občino 
Dobrna, kandidira letos domačinka. Je profesorica slovenskega jezika in književnosti na I. gimnaziji v Celju (Kajuhova), zelo 

delovna in dejavna na različnih področjih – Alenka Prebičnik Sešel iz Nove Cerkve. Z njeno strokovnostjo, človeškimi kvalitetami in 
pripravljenostjo za delo se boste lahko tisti, ki boste to želeli, do volitev podrobneje seznanili. To pot imamo volivci s tega področja 

edinstveno priložnost, da postane poslanka oseba, ki živi in dela v našem okolju. 
                                                                                  mag. Adolf VIDENŠEK, 

predsednik OO Vojnik
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SDS »NA VRHU« 

V petek, 25. julija, in v soboto, 26. julija, 
se je osem pohodnikov iz OO SDS Vojnik 
udeležilo 14. pohoda SDS na vrh Triglava. 
V zgodnjih jutranjih urah smo se zbrali 
v dolini Vrat, od koder se je glavnina 
odpravila čez Prag. Vojničani smo se proti 
vrhu napotili po znameniti Tominškovi 
poti. Do doma na Kredarici pa smo se 
ustavili pri Staničevi koči.
Popoldne je bilo namenjeno druženju, 
kajti na Kredarici je bilo okoli dvesto 
pohodnikov, večer pa smo zaključili v 
prijetnem vzdušju skupaj z nekaterimi 
poslanci in v družbi predsednika stranke in 
predsednika Vlade RS Janeza Janše. 
Naslednje jutro smo se odpravili na vrh, 
kjer smo nekateri, ki smo bili na Triglavu 
prvič, doživeli krst, predsednik vlade pa 
nam je ob tem iskreno čestital.

mag. Vili Hribernik,
predsednik OO SDS Vojnik

KDO SEM:
Moje ime je Miran JURKOŠEK in sem 
kandidat SDS v 5. volilni enoti 2. volilni 
okraj.
Rojen sem 29. 12. 1964 v Celju, po poklicu 
sem inženir gradbeništva in absolvent 
ekonomije. Že vrsto let sem zaposlen na 
Razvojnem centru PLAN M v Celju, kot 
odgovorni projektant nizkih gradenj, hkrati 
pa sem tudi nepoklicni župan Občine 
Štore.
Sem poročen in oče dveh odraščajočih 
otrok. Z družino živim v stanovanjski hiši 
v domači vasi na Pečovju nad Štorami. 
Imam rad vse, kar je povezano z naravo, s 
športom, z glasbo in ljudmi. Vrsto let sem 
že organizator tradicionalnih koncertov 
v Štorah, sem predsednik Nogometnega 
kluba Kovinar Štore, predsednik Športno 

kulturnega društva Rudar Pečovje in 
predsednik ‘fun’ kluba ansambla Zupan. 
Sem član nogometne reprezentance 
županov Slovenije, priložnostno pa 
prepevam tudi v oktetu županov Celjske 
regije. 
Za delo na področju športa in kulture sem 
v letu 2003 prejel bronasti grb Občine 
Štore.

ZAKAJ SDS:
ker sledimo našim trajnim vrednotam: 
svobodi, pravičnosti, poštenju in 
solidarnosti;
ker je za nas vsak človek najpomembnejši;
ker se zavzemamo za ohranitev zdravega 
življenjskega okolja;
ker je stranka, ki se zavzema za združevanje 
in ne za razdvajanje; 
ker imamo radi Slovenijo.

 
MOJA VIZIJA PRIHODNOSTI

Zavedam se, da je v ljudeh velik potencial, 
zato se bom trudil, da ga bodo imeli 
možnost in priložnost izkoristiti v polni 
meri.
Iz osebnih izkušenj vem, da ljudje poleg 
osnovne zaposlitve in sredstev za dostojno 
življenje potrebujejo tudi možnosti 
za udejstvovanje na svojih interesnih 
področjih, bodisi da je to kultura, šport, 
rekreacija ... Ljudje radi sodelujejo, 
potrebujejo le namig in jasen cilj. 
Na  širšem celjskem področju sem 
sodeloval pri realizaciji mnogih projektov, 

povezanih z razvojem infrastrukture, zato 
poznam potrebe in priložnosti, katere so 
zaradi možnosti črpanja evropskih sredstev 
še toliko večje. 
V tesnejšem sodelovanju med državo, 
regijo in lokalnimi skupnostmi vidim 
priložnosti, ki bi jih z Vašo pomočjo želel 
izkoristiti in dati svoj prispevek k razvoju 
okolja, v katerem bomo kvalitetno živeli v 
sožitju z naravo. 
Zavzemal se bom za zagotovitev prostora 
v vrtcih za vse otroke drugega starostnega 
obdobja, za razvoj modela odprte šole z 
večjo vključenostjo staršev, za ustanovitev 
posebnega štipendijskega sklada za 
deficitarne poklice, za zagotovitev druge
možnosti za vse mlade, ki niso uspeli 
zaključiti izobraževanja in usposabljanja 
ter doseči poklica. 
Zavzemal  se bom za izgradnjo novih 
prometnic na razvojnih oseh (obvoznica 
Vojnik) in modernizacijo obstoječega 
cestnega omrežja.

Verjamem, da je »Slovenija na pravi poti«, 
zato si bom prizadeval, da bo to veljalo tudi 
za občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik

EKOLOŠKA AKCIJA 
»OHRANIMO NARAVO«

V Slovenski demokratski stranki smo 
v soboto, 30. avgusta 2008, izvedli 
vseslovensko ekološko akcijo »Ohranimo 
naravo«.
S tem smo želeli opozoriti na ozaveščenost 
Slovenske demokratske stranke glede 
ekoloških tem in problematike podnebnih 
sprememb. 
V Vojniku smo dogodek organizirali kot 
čistilno akcijo. Akcije se je udeležil tudi 
kandidat za poslanca v državnem zboru RS 
Miran Jurkošek, ki je tudi župan v Štorah.

mag. Vili Hribernik,
predsednik OO SDS Vojnik

Volitve
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1. Ste kandidatka na listi Socialnih demokratov za pri-
hodnje državnozborske volitve. V vašem življenjepisu 
smo našli podatek, da se je vaša profesionalna kariera 
pričela s pomočjo mačk in psov. Ste namreč veterinarka 
po poklicu. 
Živali so zame čudovita bitja. Leta 1990, po zagovoru ma-
gistrske naloge, sem ostala brez službe. Kljub temu, da je 
imel sin šele pet mesecev, sem leta 1991, sprejela službo 
veterinarskega inšpektorja v Šentjurju. Svoje  delo sem pr-
venstveno namerila k preventivnim ukrepom za varovanje 
zdravja ljudi in živali. Pri tem sem se, med drugim, sooči-
la tudi s problemom zapuščenih psov in mačk. Zato smo v 
Jarmovcu pri Dramljah leta 1993 postavili azil za najdene 
živali (Zonzani). Azil je, kot prvi v Sloveniji, zagotavljal pri-
merno raven oskrbe odvzetim in najdenim psom in mačkam 
in kot tak deluje še danes.  

2. Sedaj ste načelnica upravne enote. Ali je Vaše delo 
neposredno povezano s politiko? 
Zaposleni v upravnih enotah izvajamo zahteve, ki jih po-
stavlja veljavna zakonodaja. Iz tega sledi, da je naše delo 
samo posredno povezano z dnevno politiko.

3. Junija 2007 Vam je potekel mandat, minister Vam ga 
ni podaljšal. Sedaj ste načelnica v Laškem. Kako to ko-
mentirate?
 Kot načelnica  UE Šentjur pri Celju ministra nisem prepri-
čala, da bi me imenoval za naslednje mandatno obdobje.  
Pri izbiri načelnika UE Laško se je odločil za me. Formalno 
pravno ima vse možnosti, da to stori in nikomur ni dolžan 
razlagati kako in zakaj. Morda so moji napori za udejanja-
nje ljudem (strankam in zaposlenim) prijazne in učinkovite 
državne uprave obrodili sadove in dobila sem možnost, da 
lahko delo načelnice nadaljujem v Laškem. 

4. Zadnja leta vas v politiki nismo zasledili. Kako je sedaj 
politika prišla »za vami«? 
Ne bi mogla reči, da je »politika prišla za mano«. Sem člo-
vek akcije! Če se ozrem nazaj vidim, da ves čas gradim, 

urejam, ustvarjam.V politiki zadnja leta res nisem aktivna. 
Glavni razlog je moje delo načelnice upravne enote.  Sem 
mati in zadnjih osemnajst let sem dneve enostavno razde-
lila na delo v službi in doma. Nekaj časa sem se angažira-
la kot članica upravnega odbora in predsednica Ženskega 
košarkarskega kluba Šentjur Šmarje, in aktivno sodelovala 
pri organizaciji življenja v njem. Toda v politiki nisem nova. 
Aktivna sem bila že kot dijakinja,kot študentka pa sem bila 
en mandat predsednica Univerzitetne konference ZSMS 
Ljubljana. Svoje delo sem nadaljevala v socialno ekonomski 
komisiji na univerzi.

5. Kaj pa je za vas politika? 
Zame je politika ustvarjanje pogojev za  zadovoljstvo čim 
večjega števila ljudi. Nikakor ne bi smela biti način s ka-
terim bi posamezniki zadovoljevali predvsem svoje lastne 
ambicije. Sem ženska, ki odgovorno opravlja svoje delo in 
želi biti  hkrati dobra mati. Svoje izkušnje in znanje rada 
prenašam sodelavcem in mlajšim. Enostavno rečeno, delam 
točno tam, kjer je to potrebno – tam, kjer živim. Menim, da 
je tak pristop najboljša garancija, da bom v državnem zboru 
še naprej ostala v službi ljudi. Zavzemala se bom, da politika 
ne bo postala talec takih, ki jim ni mnogo mar za navadne 
ljudi, ki morebiti tudi trgujejo z njihovim potrebami in teža-
vami. Tega pri meni ni. Zame je demokracija inštrument v 
službi človeka ne pa strank ali posameznikov. 

Marko S.

Andreja Stopar:
politika mora biti odgovorna

Intervju

Odgovornost za spremembe!www.socialnidemokrati.si

Andreja Stopar

Vljudno vabljeni
Vojnik  - pred Tušem
četrtek, 18. 9. 2008
16.00. -18.00

Na voljo sem vam, za vaša vprašanja in dileme!
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1. Ste kandidatka na listi Socialnih demokratov za pri-
hodnje državnozborske volitve. V vašem življenjepisu 
smo našli podatek, da se je vaša profesionalna kariera 
pričela s pomočjo mačk in psov. Ste namreč veterinarka 
po poklicu. 
Živali so zame čudovita bitja. Leta 1990, po zagovoru ma-
gistrske naloge, sem ostala brez službe. Kljub temu, da je 
imel sin šele pet mesecev, sem leta 1991, sprejela službo 
veterinarskega inšpektorja v Šentjurju. Svoje  delo sem pr-
venstveno namerila k preventivnim ukrepom za varovanje 
zdravja ljudi in živali. Pri tem sem se, med drugim, sooči-
la tudi s problemom zapuščenih psov in mačk. Zato smo v 
Jarmovcu pri Dramljah leta 1993 postavili azil za najdene 
živali (Zonzani). Azil je, kot prvi v Sloveniji, zagotavljal pri-
merno raven oskrbe odvzetim in najdenim psom in mačkam 
in kot tak deluje še danes.  

2. Sedaj ste načelnica upravne enote. Ali je Vaše delo 
neposredno povezano s politiko? 
Zaposleni v upravnih enotah izvajamo zahteve, ki jih po-
stavlja veljavna zakonodaja. Iz tega sledi, da je naše delo 
samo posredno povezano z dnevno politiko.

3. Junija 2007 Vam je potekel mandat, minister Vam ga 
ni podaljšal. Sedaj ste načelnica v Laškem. Kako to ko-
mentirate?
 Kot načelnica  UE Šentjur pri Celju ministra nisem prepri-
čala, da bi me imenoval za naslednje mandatno obdobje.  
Pri izbiri načelnika UE Laško se je odločil za me. Formalno 
pravno ima vse možnosti, da to stori in nikomur ni dolžan 
razlagati kako in zakaj. Morda so moji napori za udejanja-
nje ljudem (strankam in zaposlenim) prijazne in učinkovite 
državne uprave obrodili sadove in dobila sem možnost, da 
lahko delo načelnice nadaljujem v Laškem. 

4. Zadnja leta vas v politiki nismo zasledili. Kako je sedaj 
politika prišla »za vami«? 
Ne bi mogla reči, da je »politika prišla za mano«. Sem člo-
vek akcije! Če se ozrem nazaj vidim, da ves čas gradim, 

urejam, ustvarjam.V politiki zadnja leta res nisem aktivna. 
Glavni razlog je moje delo načelnice upravne enote.  Sem 
mati in zadnjih osemnajst let sem dneve enostavno razde-
lila na delo v službi in doma. Nekaj časa sem se angažira-
la kot članica upravnega odbora in predsednica Ženskega 
košarkarskega kluba Šentjur Šmarje, in aktivno sodelovala 
pri organizaciji življenja v njem. Toda v politiki nisem nova. 
Aktivna sem bila že kot dijakinja,kot študentka pa sem bila 
en mandat predsednica Univerzitetne konference ZSMS 
Ljubljana. Svoje delo sem nadaljevala v socialno ekonomski 
komisiji na univerzi.

5. Kaj pa je za vas politika? 
Zame je politika ustvarjanje pogojev za  zadovoljstvo čim 
večjega števila ljudi. Nikakor ne bi smela biti način s ka-
terim bi posamezniki zadovoljevali predvsem svoje lastne 
ambicije. Sem ženska, ki odgovorno opravlja svoje delo in 
želi biti  hkrati dobra mati. Svoje izkušnje in znanje rada 
prenašam sodelavcem in mlajšim. Enostavno rečeno, delam 
točno tam, kjer je to potrebno – tam, kjer živim. Menim, da 
je tak pristop najboljša garancija, da bom v državnem zboru 
še naprej ostala v službi ljudi. Zavzemala se bom, da politika 
ne bo postala talec takih, ki jim ni mnogo mar za navadne 
ljudi, ki morebiti tudi trgujejo z njihovim potrebami in teža-
vami. Tega pri meni ni. Zame je demokracija inštrument v 
službi človeka ne pa strank ali posameznikov. 

Marko S.

Andreja Stopar:
politika mora biti odgovorna

Intervju

Odgovornost za spremembe!www.socialnidemokrati.si

Andreja Stopar
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Rodila sem se 17. junija 1972 v Celju, kjer sem 
obiskovala tudi osnovno in srednjo šolo. Zelo zgodaj 
so me pritegnile knjige in skrb za sočloveka. Že kot 
mala šolarka sem rada kramljala z upokojenci, ki sem 
jih srečala na sprehodih ob Savinji, jim prisluhnila in 
od njih izvedela številne modrosti.Posebej pa so me 
navduševali malčki, zato sem se babici rada ponudila 
v pomoč pri njihovem varstvu in negi.
Od nekdaj sem vedela, da bom učiteljica in nobenega 
dvoma ni bilo ob vpisu na pedagoško fakulteto, kjer 
sem diplomirala in postala profesorica razrednega 
pouka.
V zadnjem letniku fakultete sem že pričela poučevati, 
kmalu za tem pa sem se tudi poročila in rodila hčer Pio. 
Njeno rojstvo je v moje življenje prineslo nepopisno 
energijo in srečo, prav tako tudi rojstvo sina Lana leto 
in pol za tem. Ker se je naša družina povečala, sva se z 
možem odločila za gradnjo hiše, zato smo se preselili 
v Šentjur pri Celju, kjer živimo še danes.

V prostem času rada urejam cvetlične gredice, kosim 
trato in hodim na dolge sprehode z družino in s psičko 
Divo. Zelo rada zavijem s poti v bližnji gozd, kjer se 
sproščam ob zvokih narave in brskam za gobami. 
Glede na to, da znanje v današnjem hiperaktivnem 
svetu hitro zastari, se nenehno izobražujem. Zanima 
me veliko stvari, predvsem tiste, ki so povezane s 
pedagogiko, človeškimi viri in z naravno in kulturno 
dediščino Slovenije.
Končala sem tudi podiplomski študij na Fakulteti 
za management v Kopru in si pridobila naziv 
specialistka managementa v izobraževanju, pišem 
pa še magistrsko nalogo s področja vodenja šol. 
Za politiko sem se zavestno odločila, saj želim tudi 
sama ustvarjati boljše pogoje za življenje vsakega 
posameznika v naši državi. Dobra politika zame 
upošteva predvsem človeka kot posameznika in 
člana družbe, posebno skrb pa posveča problemom 
šibkih in nemočnih.

Zavzemala se bom predvsem za zagotavljanje in 
ohranjanje temeljnih človekovih vrednot, se posvečala 
skrbi za boljše pogoje mladih tako pri iskanju zaposlitve, 
stanovanja kot tudi družinski politiki. Ker se je v zadnjih 
nekaj letih povečalo rojstvo otrok, zaradi uvedbe 
devetletke pa smo zaprli marsikateri vrtec, si bom 
prizadevala tudi za boljše pogoje varstva malčkov in 
kasneje njihovega izobraževalnega procesa. Glede na to, 
da sem ljubiteljica narave, menim, da je nujno potrebno 
poskrbeti za varno in čisto okolje ne samo za nas in 
naše otroke, temveč tudi za prihodnje rodove.

Ne želim veliko obljubljati, saj sem človek 
dejanj. Če mi bo uspelo uresničiti vsaj nekaj od 
zgoraj naštetega, je lahko to delček mozaika za 

boljši jutri in NOVO SLOVENIJO!

ENI LEPO IN VELIKO GOVORIJO, DRUGI ŠE VEČ 
OBLJUBLJAJO, SAMA PA RAJE KAJ NAREDIM!

VELIKA DREVESA MORAMO OBREZATI, DA 
DOBIJO MAJHNE BILKE SVETLOBO, ZRAK,
ŽIVLJENJE TER NEKAJ SONCA. (P. Bosmans)

Ksenija Krašovec
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Bilo je leto, ko smo začeli v Občini Vojnik in potrebno je bilo sodelovati s Celjem. Saj je šlo, vendar počasi. 
Prišle so volitve in z njimi se je zamenjal tudi celjski župan. Kar naenkrat smo dokončali delitveno bilanco in začeli 

sodelovati, tako kot se za dve občini tudi spodobi. Ni bilo več težav s komunalnimi podjetji, ki za Občino Vojnik predstavljajo 
nenadomestljivo urejenost. 

Razgovori so postali bolj razumevajoči in čeprav je Občina Vojnik v primerjavi s Celjem neprimerno manjša (tudi v  deležih v 
teh podjetjih), smo postali enakovredni sogovorniki. 

Noben problem ni bil več nerešljiv. 
TAKO JE ŠE DANES!

Tako poznam Bojana Šrota, njegovo odprtost in pripravljenost za reševanje problemov!
Dolgoletno vodenje občine mu je prineslo veliko znanja in če ga bo uporabil tudi kot poslanec, lahko veliko pričakujemo. 

Beno Podergajs, župan Občine Vojnik
Marjan Kovač, predsednik Občinskega odbora SLS Vojnik

Tjaša Podergajs, predsednica Občinskega odbora Nove generacije Vojnik 

Bojan Šrot

Gremo v akcijo!
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FRANCI ZIDAR 

Rodil sem se 8. februarja 1949 v kmečki 
družini v bližini Šmarja pri Jelšah. Po 
Celjski gimnaziji sem nadaljeval s študijem 
geografije in zgodovine na Ljubljanski
univerzi. Leta 1972 sem se zaposlil na 
Gimnaziji Jurija Vege v Idriji in se leta 
1981 vrnil na Štajersko, v novoustanovljeni 
Spominski park Trebče, danes Kozjanski 
regijski park, ki sem ga vodil do leta 2005. 
V tem obdobju sem bil avtor v Sloveniji 
najbolj uspešnega modela celovitega 
varstva in razvoja zavarovanih območij,  
ki ga predstavljajo prenova in programska 
oživitev gradu in trga Podsreda, gradu 
Pišece ter številnih drugih objektov in  
aktivno ohranjanje naravnih vrednot in 
kulturne dediščine. Svojo poklicno pot 
nadaljujem v smeri  skrbi za ohranjanje 
naravne in  kulturne dediščine in aktivne 
pobude za njeno izkoriščanje v turistične 
namene, pri čemer mi predstavlja poseben 
izziv Grad Lemberg pri Novi Cerkvi. Sem 
poročen, žena in obe hčeri so pravnice, sin 
pa spletni oblikovalec.

STRANKA ZARES – NOVA POLITIKA 
IN FRANCI ZIDAR – povezava, ki 
zagotavlja:
Slovenija ima z znanjem in s sposobnostjo 
svojih ljudi, z naravnimi danostmi, 
zapuščino preteklih generacij in 
možnostmi, ki jih nudi Evropska skupnost, 
izvrstne priložnosti za pospešen razvoj, 
katerega temeljni cilj mora biti dvig 
kakovosti življenja vseh njenih prebivalcev. 
Da bi ta cilj dosegli, je potrebno: 
opustiti oblastniško aroganco vladajoče 
garniture, prenehati s šikaniranjem in 
z izločevanjem državljanov po merilih 
strankarske vdanosti, odpraviti pravljične 
razvojne obljube (razni igralniški centri 
...), preprečiti, da se neresnica, cinizem, 
sprenevedanje in ustrahovanje uveljavijo 
kot način vladanja in upravljanja z ljudmi 
ter odpraviti možnosti porajanja teh prej 
naštetih nepravilnosti. Pomembno je, da se 
čim prej uveljavijo stališča in cilji: dosledno 

spoštovanje človekovega dostojanstva, o 
javnih zadevah odločati pregledno in do 
vseh državljanov odgovorno, zagotoviti 
medgeneracijsko solidarnost, vsem 
dostopne zdravstvene in izobraževalne 
usluge in znanje umestiti v središče novega 
razvojnega modela, vzpostaviti razvojna 
partnerstva znotraj lokalnih skupnosti 
in med njimi ter pokrajino in državo in 
usposobiti razvojna jedra, ki bodo sposobna 
črpati evropska sredstva in to v korist vseh 
prebivalcev, nevladnim organizacijam, 
interesnim skupinam in ljudem iz obrobja 
ustvariti prostor za uveljavljanje in 
soodločanje, trajnostni razvoj preusmeriti 
iz dobičkarske in škodljive rabe naravnih, 
kulturnih in človeških virov v sonaravno, 
naravi, življenjskemu okolju in človeku 
koristno in mednarodno konkurenčno 
ravnanje, vzpostaviti razvojno ravnovesje 
med mestom in podeželjem. Ta stališča in 
cilje stranke ZARES bomo ob izvolitvi v 
državni zbor zastopali dosledno in zares.

BLAGINJA IN RAZVOJ ZA 
PREBIVALCE VOJNIKA, DOBRNE, 
ŠTOR IN CELJA Z OKOLICO:
Za prijazno, kakovostno in ugledno 
življenje v Vojniku, na Dobrni, v Štorah 
in Celju z okolico je mogoče in potrebno 
storiti veliko, predvsem pa je potrebno: 
izboljšanje in izgradnja komunalne (ceste, 
krožišča, pločniki, vodovodi, plinifikacije,
čistilne naprave, ...), kulturne in turistične 
infrastrukture (ureditev večnamenskih 

kulturnih in športnih objektov, 
kolesarskih stez, razgledišč, tematskih 
poti), pospešena izdelava prostorskih 
in izvedbenih projektov, demokratično 
usklajevanje in izdelava programov za 
črpanje EU-sredstev, izboljšanje pogojev 
za razvoj podjetništva: poslovne cone, 
izobraževanje, svetovanje, povezovanje 
razvojnih programov podeželja z 
oblikovanjem skupnih blagovnih znamk in 
podporo trženju, ureditev odprtih in zaprtih 
prostorov za otroke in mladino: otroška 
igrišča, prostori za aktivno preživljanje 
prostega časa, posodobitev otroških vrtcev, 
nove vsebine za prazne objekte, ki so v 
javni lasti, bistveno izboljšati pogoje za 
delovanje nevladnih organizacij, sanirati 
zanemarjene dela mesta in kontaminirana, 
za prebivalce škodljiva območja.

OSEBNO SPOROČILO FRANCIJA 
ZIDARJA PREBIVALCEM VOLILNEGA 
OKRAJA:
Ni mi vseeno, kako  živimo in kako 
uresničujemo vsak svoje poslanstvo ter še 
posebej,  kakšna je in bo naša zapuščina 
bodočim generacijam. Moj prispevek 
k skupnemu dobremu temelji na treh 
ciljih, za katere se čutim poklicanega, da 
jih s svojim znanjem, delom in vplivom 
udejanjim:
 
1. Vrnimo dostojanstvo politiki in ljudem.
2. Iz izkušenj v preteklosti delujmo v  
    sedanjosti za prihodnost.
3. Povezovanje vseh za napredek.

Volitve




