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SEJE OBČINSKEGA SVETA
POVZETEK 14. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 14. redni seji,
dne 27. 3. 2008:
- potrdil zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik;
- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo
je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji
Celje Center za pomoč na domu, v višini 15,43
€ na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije
Republike Slovenije in Občine Vojnik znaša
prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 3,60 €; ta sklep velja od 1. 4. 2008
dalje;
- sprejel sklep, da se sredstva v proračunu,
namenjena za adaptacijo prostora na Celjski cesti
10 v Vojniku, prerazporedijo za nakup stanovanja,
primernega za invalidne osebe; da bo z rebalansom
proračuna zagotovil manjkajoča sredstva; da se
poslovni prostor na Celjski cesti 10 v Vojniku odda
v najem;
- sprejel informacijo o nakupu parcele št. 463, k. o.
Šmiklavž, v izmeri 161 m2;
- sprejel sklep, da ne podpira izgradnje obvoznice
tretje, južne variante in predlaga, da se preuči možnost
nove vzhodne variante, ki bi povezovala Ljubečno z
izvozom z avtoceste ter priklop v Ivenci na obstoječo
cesto proti Mariboru. Odbor za okolje in prostor
ter komunalo Občinski svet zadolži, da dodatno
argumentira in vsebinsko podpre ta sklep;
- sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Vojnik za leto 2007;
- seznanil se je s Poročilom nadzornega odbora o
pregledu izbranih področij poslovanja v Občini
Vojnik za čas od 1-12 2007 ter Predlogom programa
dela in ﬁnančnega načrta nadzornega odbora v
Občini Vojnik za čas od 1-12 2008;
- sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Celjske lekarne in Odlok o ustanovitvi skupnega
organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem zavodu Celjske lekarne;

- po hitrem postopku sprejel osnutek Odloka o
spremembah odloka o načinu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter
pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Vojnik
in koncesijski akt;
- imenoval tri predstavnike ustanovitelja v Svet JZ
Osnovne šole Frankolovo, to so: Anton Gregorc,
Marjetka Štante Kapun, Klemen Birk;
- sprejel sklep, s katerim je pooblastil župana
Benedikta Podergajsa za dokončno uskladitev
pogodbe v zvezi z ureditvijo lastništva zemljišč v
kompleksu Psihiatrične bolnice Vojnik, z usklajeno
pogodbo pa se seznani Občinski svet.

POVZETEK 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 15. redni seji,
dne 16. 6. 2008:
- potrdil zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik s popravkom, da je bil na seji navzoč
tudi predsednik NO Albin Cocej, in zapisnik 2.
korespondenčne seje Občinskega sveta Vojnik;
- sprejel osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2008, preoblikoval v predlog osnutek Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2008 in sprejel predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2008;
- soglašal z osnutkom Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Vojniška Gmajna, sprejet
osnutek preoblikoval v predlog, dne 16. 6. 2008,
sprejel Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Vojniška Gmajna;
- soglašal z osnutkom Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka ZN Konjsko (Uradni list RS, št.
108/01 in 16/04) ter sprejel osnutek preoblikovanja
predloga;
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
ZN Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01 in 16/04);
- sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Vojnik;
- sprejel sklep o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2008;
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- sprejel sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Vojnik za leto 2008;
- sprejel sklep, da se stanovanje v drugem nadstropju
poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Nova
Cerkev 22, ki meri 58,40 m2, spremeni v poslovni
prostor in odda v najem;
- se seznanil z dopolnitvami Kadrovskega načrta za
leto 2008;
- podprl ustanovitev Celjske pokrajine, kot je
predlagana v vprašanju, o katerem se je odločalo
na referendumu 22. junija 2008;
- sprejel sklep o odobritvi sredstev za plačilo
spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami v
obsegu 4 ure dnevno, za čas njegovega bivanja v
vrtcu oziroma do drugih spremenjenih okoliščin, ki
so podlaga za sprejem tega sklepa.

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Vojnik za leto 2008 in soglašal s prodajo zemljišč
»ZN Konjsko – II. del« po delih na osnovi nove
cenitve;
- dopolnil sklep o letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto
2008 z naslednjimi parcelnimi številkami: s parc. št.
5/6, k. o.: 1066 Vojnik okolica (travnik; 737 m2), s
parc. št. 17/1, k. o.: 1066 Vojnik okolica (dvorišče
in gospodarsko poslopje; 354 m2), s parc. št. 17/2,
k. o.: 1066 Vojnik okolica (dvorišče; 116 m2), s
parc. št. 17/3, k. o.: 1066 Vojnik okolica (cesta in
gospodarsko poslopje; 262 m2).

POVZETEK 16. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK

PRIZNANJA OBČINE VOJNIK
V LETU 2008

Pripravila: Ines Novak

Občinski svet Občine Vojnik je na 16. redni seji, Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vojnik (Uradni list RS 17/96 in 63/00) je Komisija
dne 31. 7. 2008:
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 66.
- potrdil zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta številki Ogledala (16. 6. 2008) objavila javni razpis o
Občine Vojnik s popravkom razprave Egidija priznanjih Občine Vojnik. Komisija je prejela predloge
z različnih področij človekovega delovanja:
Čretnika pri 7. točki dnevnega reda;
- zadolžil občinsko upravo, da novemu koncesionarju
KS Frankolovo: 45 predlogov za 10 oseb, 1 zavod
izreče opomin in ga obvesti, da ga bo Občinski svet
in 1 društvo
Občine Vojnik v postopku razrešil opravljanja
KS Nova Cerkev: 77 predlogov za 10 oseb in 5
dejavnosti po koncesijski pogodbi ob prvi naslednji
društev
napaki, ki jo bo morebiti pri opravljanju storil in
KS Vojnik: 51 predlogov za 19 oseb, 4 društva, 1
da se sestane s koncesionarjem ter ga opozori na
skupino in 1 klub
pripombe uporabnikov storitev, na tem sestanku pa
naj bo kot predsednik Komisije za pripravo razpisa Skupaj je 173 predlogov za 39 oseb, 1 zavod, 10
in izbor koncesionarja za podelitev koncesije društev, 1 skupino in 1 klub. Od tega je bilo za:
za pokopališče Vojnik navzoč tudi svetnik Jože zlati grb: 29 predlogov za 7 oseb in 1 društvo,
Kocman, zadolžil občinsko upravo za poostreni srebrni grb: 55 predlogov za 8 oseb in 3 društva,
nadzor nad delom koncesionarja ter zahteva od bronasti grb: 50 predlogov za 19 oseb, 4 društva,
koncesionarja, da se petim strankam (ki so se 1 skupino, 1 klub in 1 zavod,
izjasnile za prizadete) opraviči;
priznanje župana: 39 predlogov za 12 oseb
- sprejel informacijo o izvrševanju proračuna za in 3 društva.
tekoče proračunsko obdobje do 30. 6. 2008;
- sprejel dopolnitev sklepa o letnem načrtu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine se je sestala 27. avgusta in proučila utemeljitve
Vojnik za leto 2008;
predlogov. Člani komisije so bili mnenja, da so
- sprejel dopolnitev sklepa o letnem načrtu predlagani občani, društva, skupine in zavodi mnogo
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prispevali za razvoj krajev v občini Vojnik. Zaradi
omejenosti števila priznanj so med predlaganimi
izbrali ter pri tem upoštevali območje delovanja (KS)
ter število predlogov (tudi predhodnih). Zavzeli so
tudi stališče, da podeljevanje priznanj občinskim
funkcionarjem v času trajanja mandata ni primerno.

PRIZNANJA ŽUPANA

V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine
Vojnik lahko župan določi prejemnike dodatnih
priznanj v posameznem letu. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 27. 8.
2008 soglasno županu predlagala naslednje občane in
Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. št.
organizacije, ki bi naj priznanja župana Občine Vojnik
59/06, 67/06) ter 7. in 8. člena Odloka o podeljevanju
prejeli v letu 2008.
priznanj Občine Vojnik (Ur. l. št. 17/96, 63/00) je
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji, dne
Na podlagi 2. in 8. člena Odloka o podeljevanju
4. 9. 2008, določil naslednje prejemnike priznanj
priznanj Občine Vojnik (Ur. l. št. 17/96, 63/00) je
Občine Vojnik v letu 2008:
župan Občine Vojnik določil naslednje občane in
organizacije, ki prejmejo posebna priznanja župana
ZLATI VOJNIŠKI GRB:
Občine Vojnik v letu 2008:
MIRKO KRAŠOVEC, Arclin (za izredno uspešno
vodenje Vinogradniško-vinarskega društva in KS
1. Ivan Muzelj, Vojnik – za uspešno povezovanje
Vojnik, za ureditev okolice cerkve Sv. Jerneja in
članov in organiziranje dela pri gradnji planinskega
donatorstvo občine ter KS Vojnik)
doma Vojnik (vodja gradbenega odbora)
2. Franc Kotnik, Nova Cerkev – za marljivo
SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
sodelovanje v Smučarskem društvu Vizore, v Moškem
1. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO pevskem zboru KUD Nova Cerkev ter v KS Nova
LEMBERG (ob 60-letnici delovanja, za ureditev Cerkev
doma, delo z mladimi in za dobro operativno delo) 3. Irena in Jakob Krajnc, Nova Cerkev – za dolgoletno
in požrtvovalno delo v društvih in KS Nova Cerkev
2. PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK (za izgradnjo
4. Janja Srebot Vdovič, Frankolovo – za dolgoletno
planinskega doma s prostovoljnim delom in
in požrtvovalno delo v društvih in KS Frankolovo
sponzorskimi sredstvi)
5. Branko Cestnik, Frankolovo – za skrb pri obnovi
sakralnih objektov in pastoralno delo na Frankolovem
BRONASTI VOJNIŠKI GRB:
6.–8. Karitas Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik
1. LEA SREŠ, Nova Cerkev (za dolgoletno uspešno
– za hitro in učinkovito pomoč ob poplavi
vodenje Turističnega društva Nova Cerkev)
2. MATJAŽ KOVAČ, Vojnik (za dolgoletno delo Vsi navedeni imajo v prihodnosti možnost biti nagrajeni
tudi z občinskim grbom.
na kulturnem področju)
3. VALENTIN PODJAVORŠEK, Frankolovo (za
dolgoletno prostovoljno delo v društvih in drugih
organizacijah)
Priznanja jim bodo podeljena na OSREDNJI
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki
bo v petek, 3. oktobra 2008, s pričetkom ob 19.30, v
večnamenski dvorani na Frankolovem.
Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

Priznanja jim bodo podeljena na OSREDNJI
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU,
ki bo v petek, 3. oktobra 2008, ob 19.30, v
večnamenski dvorani na Frankolovem.

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Povzela: M. Skale
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Obvestilo o Javnem razpisu za kmetijstvo in razvoj podeželja 2008
Na letošnje II. odpiranje vlog smo prejeli 15 vlog. Večina vlog je bila za ukrepe – Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij in Naložbe v dopolnilne dejavnosti – »de minimis«.
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno

50.000,00 evrov

TOČKA 1

Nakup

25.000,00 evrov

ZAPRT*

TOČKA 2

Naložbe

25.000,00 evrov

ZAPRT*

4.000,00 evrov

ZAPRT*

1.

2.

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (UKREP 4)

3.

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(UKREP 8)

2.000,00 evrov

STATUS RAZPISA

ODPRT

*SREDSTVA NA TEM UKREPU SO PORABLJENA.
Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti ali osebno oddane v vložišču v zaprtih ovojnicah, s
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2008«, od začetka razpisa do vključno 5.
septembra 2008 na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. V primeru, da upravičenec
vlaga za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
3.

ROK ZA PRIJAVO

DATUM ODPIRANJA VLOG

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA

Petek, 5. september 2008

Ponedeljek, 8. september 2008

Sreda, 29. oktober 2008

Za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
pripravila Petra Pehar Žgajner,
Občinska uprava Občine Vojnik

NOV CENIK PREVOZOV PITNE VODE GASILSKE ZVEZE VOJNIK – DOBRNA
Občinski svet je na 17. redni seji dne 4. 9. 2008 pod 6. točko dnevnega reda obravnaval predlog cenika
prevozov pitne vode GZ Vojnik-Dobrna in sprejel naslednji S K L E P :
Občinski svet Občine Vojnik sprejme
NOV CENIK PREVOZOV PITNE VODE GASILSKE ZVEZE VOJNIK – DOBRNA:
avto cisterna od 2000 l do 3999 l – cena za potrošnika: 18 €, soﬁnanciranje občine: 22 €, skupaj: 41 €;
avto cisterna od 4000 l do 6000 l – cena za potrošnika: 21 €, soﬁnanciranje občine: 28 €, skupaj: 49 €;
avto cisterna nad 6000 l – cena za potrošnika: 27 €, soﬁnanciranje občine: 28 €, skupaj: 55 €;
traktorska CREINA – soﬁnanciranje občine: 5 €, skupaj: 5 €.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Vojnik (od 5. 9. 2008 dalje).
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02, 17/02 in 17/06) objavlja
Občina VOJNIK

javno predstavitev usklajenih načrtov zaščite in reševanja ob:
1. POPLAVAH
2. POTRESIH
3. JEDRSKIH NESREČAH

Obrazložitev:
V mesecu maju 2006 je Občina Vojnik, na podlagi področnih predpisov, izvedla javno predstavitev občinskih načrtov zaščite
in reševanja, in sicer za naslednje nesreče:
poplave, nevarne snovi, požare, zemeljske plazove, eksplozije in porušitve objektov.
Tokratna javna predstavitev je namenjena trem načrtom, ki jih je bilo potrebno izdelati in uskladiti s tistimi
temeljnimi načrti, ki so izdelani na državni ravni. Nov sklep o izdelavi načrtov je sprejel župan v mesecu februarju
2008. Postopek usklajevanja z državnimi načrti se je zaključil s prejemom pozitivnega mnenja o usklajenosti, ki ga
je Občina Vojnik prejela od Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje, za vse tri načrte, v mesecu
juliju 2008.
Javna predstavitev usklajenih občinskih načrtov bo v času od 25. 9. 2008 do 25. 10. 2008, na sedežu Občine Vojnik, Keršova
8. V tem času je možen ogled načrtov zaščite in reševanja ob delovnih dnevih v navedenem obdobju v okviru uradnih ur
Občine Vojnik.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

KMETJE, PREVERITE
NAVZKRIŽNO SKLADNOST NA
KMETIJI!
Kontrole navzkrižne skladnosti se bodo v
prihajajočih mesecih okrepile, zato smo
prepričani, da vam predhoden pregled s
kmetijskim svetovalcem lahko zelo koristi.
Naši kmetijski svetovalci so za potrebe
svetovanja iz navzkrižne skladnosti
strokovno pripravljeni, saj so opravili
potrebna izobraževanja, zato vam bodo
v primeru ugotovljenega neskladja oz.
nepravilnosti znali tudi ustrezno svetovati.
Na KGZS namreč ugotavljamo, da kmetje
premalo izkoriščate možnost konkretnega
predhodnega preverjanja svoje kmetije po
zahtevah navzkrižne skladnosti. V skladu
z zakonodajo EU je svetovanje iz zahtev
navzkrižne skladnosti na voljo vsem
kmetijam tudi v naši državi. Pomembno
je, da ste seznanjeni z zahtevami, ki
jih vaša kmetija mora izpolnjevati. Te
zahteve se med letom kontrolirajo v
sklopu rednih (izvaja jih AKTRP) in
administrativnih
kontrol
navzkrižne
skladnosti. Administrativna kontrola

pomeni, da so tudi drugi organi (kmetijski, svetovalne službe in se skupaj uskladite
okoljski, veterinarski inšpektor ...) dolžni glede najprimernejšega termina za obisk
morebitno neizpolnjevanje zahtev sporočati svetovalca na vaši kmetiji.
Agenciji za kmetijske trge; posledično
Vesna Mazej Ušen
ste lahko sankcionirani
celo dvakrat, in sicer po
nacionalni
zakonodaji
in v obliki zmanjšanja
subvencij.
Kmetijsko
gozdarska
zbornica
Slovenije
(KGZS)
vam
zato
ponovno predlaga, da
izkoristite možnost in
preverite svoje kmetije
glede izpolnjevanja zahtev
navzkrižne
skladnosti.
Predhodno lahko že sami
preverite vse zahteve
s
pomočjo
brošure
Priročnik za izvajanje
zahtev
navzkrižne
skladnosti za kmetijska
Tržimo vsa zavarovanja svetujemo in
gospodarstva, ki ste jo
smo vedno odzivni in doseglivi !
prejeli med subvencijsko
kampanjo. Vsekakor pa
se zainteresirani kmetje
obrnite
na
najbližjo
izpostavo
kmetijsko
17. september 2008
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Kotiček Upravne enote Celje
DOVOLJENJA ZA MANJŠA
GRADBENA DELA
1. Ali še obstaja lokacijska informacija?
S 15. 4. 2008, ko se je začel uporabljati
spremenjen in dopolnjen Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 126/07;
ZGO-1B), se je lokacijska informacija,
ki jo je izdala pristojna občina in je bila
do tega datuma sestavni del obveznega
dela projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD), v celoti ukinila.
2. Kako je po novem z gradbenimi
dovoljenji za manjša gradbena dela (razne
utice, garaže in podobno)?
Z Uredbo o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2005),
ki je začela veljati 15. 5. 2008, se
določajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih,
nezahtevnih in enostavnih objektov ter
dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in
investicijska vzdrževalna dela.
Za gradnjo enostavnega objekta in izvedbo

vzdrževalnih del ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, morajo pa biti
izpolnjeni določeni pogoji, ki jih natančno
opredeljuje navedena uredba.
Za gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega in
nezahtevnega objekta je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, pri čemer predstavlja
posebnost postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta, saj investitor vloži
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja
za takšen objekt na predpisanem obrazcu,
z določeno vsebino in obliko, pristojni
upravni organ za gradbene zadeve pa
izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem
ugotovitvenem postopku (v roku 30. dni od
popolne vloge) na predpisanem obrazcu,
z določeno vsebino in obliko. Stranka v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja
za gradnjo nezahtevnega objekta je samo
investitor.
Uta in garaža spadata pod določenimi
pogoji med nezahtevne objekte, in sicer
med objekte za lastne potrebe.
Uta oziroma senčnica je enoetažna,
pritlična, navadno lesena, delno odprta
stavba, katere streha je hkrati strop nad
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prostorom, z bruto površino največ 15
m2 in višino najvišje točke največ 3 m,
merjeno od najnižje točke objekta.
Garaža je enoetažen, pritličen objekt,
namenjen shranjevanju osebnih motornih
vozil, z bruto površino največ 30 m2 in
višino najvišje točke 3,5 m, merjeno od
najnižje točke objekta, katerega streha je
hkrati strop nad prostorom.
Nezahtevni objekti, za katere je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje, ne smejo
imeti samostojnih priključkov na objekte
gospodarske javne infrastrukture, pač
pa so lahko priključeni le na obstoječe
priključke. Nezahtevni objekti za lastne
potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških
parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se
gradijo, in sicer najdlje za čas njenega
obstoja. Če ležijo na območju varovalnega
ali varovanega pasu, mora investitor pred
pričetkom gradnje pridobiti pisno soglasje
pristojnega organa, nameravana gradnja pa
mora biti skladna s prostorskim aktom.
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Kultura
ZLATI ŠTAJERSKI ROGISTI

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI V
KNJIŽNICI VOJNIK
Med poletnimi počitnicami smo v
Knjižnici Vojnik pripravili poučnozabavne dejavnosti za naše mlade bralce.
Organizirali smo štiri delavnice z naslovom
S knjigo v naravo.

Delavnice S knjigo v naravo so bile
namenjene mlajšim bralcem, starim od 6
do 12 let. Naša srečanja so se pričela 26.
junija 2008 in se nato odvijala še 1. 7., 3. 7.
ter 26. 8. od 14.00 do 17.30. Teme delavnic
so bile: Postavljanje šotora, Nabiranje
travniških zdravilnih rastlin, Izdelava
zmaja ter Obisk pri lovcu.
Pred vsakim odhodom smo poskrbeli
za varnost otrok pred klopi in ostalimi
nadležnimi žuželkami, saj nas je naša
pot vedno vodila skozi gozd. Otroci so
imeli organizirano malico, kajti naše
pustolovščine so nam odvzele mnogo
energije.
Na delavnicah smo se naučili postaviti
šotor, spoznali smo rastline, ki rastejo
na naših travnikih, izdelali smo čudovite
zmaje, ki so krasili nebo v vetru, na obisku
pri lovcu pa smo bili obširno seznanjeni
z njegovim delom in nalogami, ki jih
opravlja pri lovski družini Vojnik. Ob
tej priložnosti bi se rada zahvalila lovcu
Mateju Sitarju in Lovski družini Vojnik,
ki nam je omogočila ogled lovskega dela
in predavanje o njem. Otroci so se vseh
delavnic množično udeležili in z veseljem
preživeli čas v naši družbi. Delavnice smo
popestrili z raznimi igrami in na ta način
tudi zaključili naša druženja.
Betka Tomič

Štajerski rogisti iz Nove Cerkve, ki so
pred tremi meseci praznovali 15-letnico
delovanja, lahko med svoje številne
dosežke vpišejo še enega – novo najvišje
priznanje za njihovo izvedbo lovske glasbe
– zlati rog.
Devet rogistov Kulturno-umetniškega
društva Štajerski rogisti se je pred nekaj
dnevi iz kraja St. Florjan v sosednji Avstriji
vrnilo z zmagoslavjem. Na mednarodnem
tekmovanju je sodelovalo prek 50 skupin
rogistov, od tega jih je kar 45 tekmovalo
v izvedbi ES (z velikimi lovskimi rogovi).
Štajerski rogisti so tisti, ki so v Slovenijo
uvedli to zvrst, zdaj tako igrajo pri nas že
4 skupine.
Še posebej so priznanja veseli, saj se je
skupina rogistov iz Nove Cerkve, ki je
nepogrešljiva na raznih lovskih in drugih
prireditvah in slovesnostih doma in v
tujini, v zadnjih letih precej ‘pomladila’.
Kar nekaj mladih fantov pridno obiskuje
vaje, ob izkušenih rogistih pa so očitno
zmagovalna
kombinacija
tudi
na
mednarodnih tekmovanjih.
B. A. M.

ŠTAJERSKI VEČER V METLIKI
V okviru mednarodnih poletnih kulturnih
prireditev Pridi zvečer na grad je potekal
12. julija 2008 Štajerski večer, ki je bil
pripravljen v organizaciji Turističnokulturnega društva Globoče – Dedni Vrh in
Tonija Gašperiča. Že dva dni prej so prišli
v Belo krajino likovniki Franci Skerbinek,
Arpad Šalamon, Mojca Videnšek, Branka
Dragosavac, Irena Nemeček, Klavdija
Simler in Jože Žlaus, ki so se nastanili
v prijetnih počitniških hiškah v kampu
Podzemelj ob čudoviti, topli in čisti reki
Kolpi. Dva dni so preslikavali naravne
lepote Bele krajine na platno in papir v
Gribljah, na Krasincu, v Metliki in še v
nekaterih drugih krajih, tretji dan pa so
pripravili razstavo v podhodu na metliško
grajsko dvorišče. V soboto, 12. julija, je
pripeljal v Podzemelj posebni avtobus
Štajerske rogiste, Joškovo bando, Duet
Biser z Markom, Ansambel Frajerje
in ljudske pevke Taščice. Po odličnem
divjačinskem golažu, ki ga je skuhala žena
nekdanjega metliškega župana, in dobri
belokranjski kapljici je vsaka od skupin
17. september 2008
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zaigrala ali zapela številnim kopalcem
v kampu Podzemelj in jih povabila na
večerno predstavo, ki se je odigrala ob
21. uri na z gledalci polnem metliškem
grajskem dvorišču. Najprej je bilo odprtje
likovne razstave, nakar so predstavili
svoja nagrajena in zares odlična štajerska
vina člani Društva vinogradnikov iz
Vojnika z Mirkom Krašovcem na čelu,
članice iz Društva kmečkih žena Meta pa
so pripravile bogato razstavo kruha, peciv
in ostalih kulinaričnih dobrot. Kulturni del
večera z nastopi skupin je trajal domala dve
uri, nastopajoči so navdušili publiko, še
posebej pa sta jo spravila v smeh in dobro
voljo metliška županja Renata Brunskole
in vojniški župan Beno Podergajs, ki sta
zapela voditelju in glavnemu organizatorju
večera Toniju Gašperiču pesem Toni
‘ma pa lepo kapo. Jože Žlaus, ki pa ima s
štajerske strani največ zaslug za Štajerski
večer v Metliki, je ves čas prireditve tiskal
podobo Primoža Trubarja, da ne bi pozabili
na njegovo petstoletnico rojstva. Da bi se
Štajerci počutili v Metliki kar najboljše,
so prispevali svoj delež tudi predstavniki
Krajevne skupnosti Lokvica z vinom,
s pogačami in pecivom, Jana Gašperič
z gostoljubnostjo pri počitniški hišici v
Gribljah, kjer so bili likovniki deležni še
posebne vinsko-kulinarične pozornosti,
Albinca Tošeska, Mojca in Jože Črnič in
ne nazadnje Vera Pešelj, ki je gostila v
podzemeljskem kampu likovne ustvarjalce.
Gospod Borut Šuln iz novomeškega
podjetja Adria Plus je dal likovnikom
na razpolago dve lični počitniški hišici,
v katerih so se počutili kot v hotelu A
kategorije, svoj delež pa je prispevala tudi
Anica Kopinič, vodja Društva Pridi zvečer
na grad. Zahvala gre še Belokranjskemu
muzeju Metlika, metliški komunali,
Osnovni šoli Metlika, Otmarju Šturmu iz
Grajske kleti, Matjažu Rusu in morda še
komu. Pa seveda »štajerski ekipi«, ki je
več kot dobro opravila svojo nalogo in
ki je delovala usklajeno, profesionalno,
hkrati pa sproščeno, nabrito in duhovito.
Srečen je lahko vojniški župan, ki ima
takšne podanike. Ljudi z dušo in predane
konjičku, ki jim izpolnjuje proste ure. S
takšnimi ljudmi je veselje delati.
Štajerski večer v Metliki je uspel v vseh
pogledih in kazalo bi ga ponoviti že leta
2009. Z novimi skupinami in drugimi
vsebinami.
Toni Gašperič
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Kultura
LETNI KONCERT MOŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA NOVA
CERKEV
Letošnje leto je imel Moški pevski zbor
Nova Cerkev kar veliko dela.
Najprej smo pripravili v večnamenski
dvorani srečanje pevskih zborov občin
Vojnik in Dobrna, ki je zelo uspel,
zahvaljujoč novi akustični steni na odru,
ki je za našo dvorano izjemnega pomena.
Hvala, gospod župan.
Devetega maja je bila v Celju medobčinska
revija pevskih zborov občin Celje, Štore,
Dobrna in Vojnik, kjer se je odlično
predstavil tudi naš moški zbor, za kar je
prejel zelo dobro oceno prof. Žličarja, ki
je ocenjeval nastopajoče zbore.
No, sedaj pa preidimo k letnemu koncertu,
ki ga je izvedel naš zbor v petek, 16. 5.
2008, v večnamenski dvorani v Novi
Cerkvi. Dvorana sicer ni bila polna, vendar
pa lahko rečem, da je bilo zadovoljivo
število poslušalcev ne samo iz Nove
Cerkve, ampak tudi iz celotne Občine
Vojnik, kakor tudi iz občin, ki mejijo na
vojniško občino.
Imeli smo srečo, da smo k sodelovanju
ob koncertu pritegnili glasbeno skupino
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CORONKE iz Boštanja pri Sevnici ter
mlado plesno skupino CAN-CAN iz
Socke.
Glasbene in plesne točke, ki sta jih
prikazali nastopajoči gostujoči skupini, so
bile izvedene na zelo visokem nivoju in po
kasnejših pogovorih lahko rečem, da so
bili gledalci izredno zadovoljni.
Škoda, da se naši krajani premalo
udeležujejo koncertov, ki jih pripravljajo
naše glasbene skupine, ki že leta delujejo
v kraju: ali je to Godba na pihala, ali so
to Rogisti ali naš Moški pevski zbor.
Mislim, da se še premalo zavedamo,
koliko odrekanja in truda je vloženega v
dejavnost neke skupine, kot naš zbor, ki v
kraju deluje neprekinjeno že 36 let.
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti še
posebno zahvalim gospe Sabini iz POŠ
Nova Cerkev, naši napovedovalki Andreji
Štravs ter seveda Ivanki Koprivnik za
vsakokratno sponzorstvo.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Peter Selčan,
predsednik KUD Nova Cerkev
in zborovodja
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TAŠČICE V METLIKI IN DOBJU
12. 7. 2008 je na gradu v Metliki potekala
prireditev Štajerski večer, ki jo je
organiziral skupaj z nekaterimi društvi iz
Občine Vojnik Toni Gašperič. Med njimi
smo bile tudi članice Društva kmetic
Meta Vojnik, ki smo hkrati tudi članice
ljudskih pevk Taščic. Predstavile smo se
z domačimi dobrotami, ročnimi deli in
ljudskimi pesmimi.

27. 7. 2008 pa smo se Taščice predstavile
tudi na 36. prireditvi Pokaži kaj znaš v
Dobju. Kljub temu, da nismo bile v popolni
zasedbi, smo se dobro odrezale in se tako
predstavile še občinstvu izven našega
domačega kraja.
Vida Majcen

Kultura
GOSTOVANJE PEVCEV S
FRANKOLOVEGA V KANADI
V dneh od 9. do 20. septembra pevci
Moškega zbora PD Antona Bezenška
s Frankolovega zaključujemo največji
projekt do sedaj, in sicer gostovanje pri
slovenskih rojakih v Kanadi.
Naše rojake bomo v Torontu in njegovi
okolici razveselili s tremi celovečernimi,
z dvema krajšima koncertoma, zapeli pa
bomo tudi pri maši v dveh slovenskih
cerkvah.
Po opravljenih obveznostih v Kanadi se
bomo odpravili še na nekajdnevni ogled
vzhodne obale Združenih držav (New
York, Washington, Philadelphija), nato pa
se preko Toronta vrnili domov.
Več o gostovanju bomo gotovo zapisali
v naslednji številki Ogledala, bi se pa
radi ob tej priložnosti iskreno zahvalili
vsem, ki so nam pri realizaciji ﬁnančno
in organizacijsko res zahtevnega projekta
tako ali drugače priskočili na pomoč.
Elči Gregorc

CVETJE V JESENI
V dvorani Nova Cerkev smo priredili
letni koncert z naslovom Cvetje v jeseni.
S koncertom smo nanizali vrsto literarnih
utrinkov, pesmi in spominov na ljubezen v
času, ki je kot cvetje v jeseni.
Zahvaljujemo se vsem gostom, voditeljem
in obiskovalcem prireditve za obisk in
pomoč.

Vabi ob prazniku občine Vojnik

na predavanje
univ. dipl. geog. Mojce Tomažič,
vodje Območne enote Zavoda RS
za varstvo narave,
z naslovom
Naravni spomeniki na območju
občine Vojnik,
V sodelovanju s KD Socka smo v kraju
Bočna in na Turjaškem gradu uprizorili
plesno-scensko
prireditev
Turjaška
Rozamunda.

Lepi dnevi gostovanja in napornih vaj so
hitro minili. Ob vrnitvi z Raba so zaigrali še
nekaj skladb na trajektu. S takim načinom
dela želijo nadaljevati tudi v prihodnje.
Zahvaljujejo pa se vsem, ki so omogoči
izvedbo tega.
Slavko JEZERNIK

ki bo v sredo, 1. oktobra 2008,
ob 18. uri
v knjižnici na Prušnikovi ulici 5.
Ob predavanju bo pripravljena
pregledna razstava,
ki bo na ogled do konca novembra.

GOSTOVANJE »GODBE NA
PIHALA« NOVA CERKEV
Godba na pihala Nova Cerkev je od 28. 8.
do 31. 8. 2008 gostovala na otoku Rabu, kjer
je imela intenzivne vaje. V dneh gostovanja
je izvedla v večernih urah dva koncerta,
in sicer enega na ploščadi v centru mesta
Rab in enega v hotelu Eva. Obiskovalci in
gostje so z velikim zanimanjem prisluhnili
njihovim glasbilom. Srečali so se tudi z
godbeniki iz Raba, kateri so jih po koncertu
pogostili in z njimi izmenjali besede.

Osrednja knjižnica Celje
Oddelek Vojnik

Vljudno vabljeni!
Vaša knjižnica

Da pa smo v našem društvu veseli, da
radi pojemo in se tudi radi potepamo, je
razvidno s te fotograﬁje. Potepali smo se
po bližnji Avstriji. Združili smo prijetno s
prijetnim in poleg nastopa izkoristili dan
še za veselo druženje.

MeKPZ DU Vojnik,
predsednica Ivanka Koprivnik
17. september 2008
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Prušnikova 5, telefon 426-16-76
Delovni čas:
Ponedeljek, sreda in petek od 12. do 19. ure
torek in četrtek od 9. do 14. ure
Prva sobota v mesecu: od 9. do 12. ure
Podaljševanje izposojnih rokov in
rezervacije prek interneta
http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljšanje izposojnih rokov prek
telefonskega odzivnika:
01 563-4909 in 031 90-90- 09

Ura pravljic: vsak tretji
četrtek v mesecu ob 17. uri
od oktobra do maja.
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Kultura
RANČ KAJA IN GROM – 20 LET
DRUGAČNOSTI

Bilo je pred leti in Sejem Alpe – Jadran je
bil živ. Nekje pri vhodu na sejem se je gospa
srednjih letih, v čisto posebno opremljenem
prostoru, ukvarjala z otroki. V ozadju so se
sprehajali poniji, ki jih je nadzoroval resen
možak z globokim glasom. Celotni prostor
je deloval neverjetno prijazno do otrok in
do živali.

njunem Ranču v soboto, 6. septembra. Bila
je zunanja podoba tistih prijaznih vsebin,
ki jih Ranč Kaja in Grom ponuja otrokom
in živalim.
V Občini Vojnik smo lahko ponosni, da:
- imajo na Ranču posluh za ostarele živali
(konje), da prijazno skrbijo zanje, potem
ko jih ljudje zavržejo;
- da na Ranču preživlja proste dneve in
tudi vikende ob koncu tedna do 2000 otrok
letno. Seznanjajo jih z delom na kmetiji,
poskušajo jim privzgojiti ljubezen do živali
in sredi narave jim pokažejo drugačne
načine življenja in razmišljanja.
Da zapustiš službo, da se srečaš z
negotovostjo in kljub vsemu uspeš, je
potrebno veliko korajže, železne volje in
potrpežljivosti. Darja in Andrej to voljo in
znanje imata. Sedaj se jima pridružujeta tudi
Manca ter Aljaž in družina poskuša svojo
drugačnost in svojo človečnost posredovati

ZDAJ SMO DELO
DOKONČALI ...
so z velikim veseljem pred dvema letoma
zapisali graditelji lepega stopnišča,
parkirnega prostora in parkovne ureditve
pri cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku.
Letos na praznik sv. Jerneja pa so dobili
vztrajni in neumorni graditelji, kot
tudi tisti, ki so prispevali v denarju ali
materialu, trajno obeležje. V cerkvi je
namreč pritrjena na zidu plošča, na kateri
so izpisana imena botrov. Le-tako bodo
tudi naši zanamci vedeli, kdo so tisti pridni
ljudje, ki so ustvarili današnjo podobo pred
cerkvijo, o kateri so sanjali že naši predniki.
Zdaj so se lahko že tudi tisti skeptiki, ki so
dvomili o urejenosti in vzdrževanju gredic,
prepričali, da so le-te lepo vzdrževane in
urejene. Vedno se najdejo pridni ljudje, ki
s svojim prostovoljnim delom priskočijo
na pomoč, ko je potrebno posaditi cvetlice
in jih kasneje tudi negovati. Lepo urejenost
vidijo tako mimoidoči, kakor tudi
obiskovalci cerkve.
Vse smo dobro postorili, čakamo samo
še novih botrov, ki bodo pomagali pokriti
še zelo velik dolg v denarju. Še vedno je
namreč dolga za material – tlakovce in
drugo v znesku 24.000,00 EUR.
Za vse nove botre, ki se bodo odločili
za svoj prispevek, je dovolj prostora na
omenjeni plošči v cerkvi Sv. Jerneja ter jih
bomo z velikim veseljem pripisali.
Prispevke lahko nakažete na poseben
račun, ki smo ga zato odprli pri Banki
Celje, in sicer z nazivom
Župnija Vojnik št.
TRR 06000-1922023289
s pripisom »dar za stopnice«

Nekaj posebnega za sejem sredi Ljubljane.
Povabili so me, da to pogledam, seznanil
sem se s programom in ... takrat se je
začelo.
Darja in Andrej sta se po mnogih
pripetljajih preselila v Občino Vojnik na
Kerševo domačijo v Razgor.
Letos sta praznovala 20-letnico svojega
delovanja. Prireditev je potekala
na

mnogim, ki so za to sprejemljivi.
V naši občini se morda celo premalo
zavedamo, da imamo med seboj ljudi, ki
znajo prestopiti rob materialnega in ponuditi
drugačnost pri delu in razmišljanju.
ČESTITKE OB NJIHOVEM
20-LETNEM JUBILEJU.
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Evidenco o vseh prispevkih vodi tudi
gradbeni odbor. Lahko pa sredstva prinesete
tudi osebno kateremu od navedenih
članov odbora (Mirko Krašovec, Danilo
Bojanovič, Jože Krameršek, Jože Grilec in
Pavle Leskovar).
Že vnaprej hvala za vsak vaš prispevek.
Mirko Krašovec

»Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke!
Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke – žrtve nasilja, v Celju in v Ljubljani.
Osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu bo potekalo od 30. septembra do 25. oktobra 2008 v Celju.
Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva

SOS telefon, na tel. št. 01 544-35-13 ali 01 544- 35-14,
vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno vabljene!«
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Utrinki iz šole in vrtca
KAKO JE NASTAJALA
SLIKANICA O MEDVEDKU
SAMOTARČKU
Nekje stoji zapisana izjava Walta
Disneya, da na svetu obstajajo tri vrste
ljudi: zastrupljevalci vodnjakov, ki
drugim jemljejo pogum, zatirajo njihovo
ustvarjalnosti in jim govorijo, česa niso
zmožni; kosci trave, sicer dobrih namenov,
a prezaposleni sami s seboj, kosijo lastne
livade, ne da bi drugim kaj pomagali; tretja
vrsta ljudi pa so pospeševalci življenja. V
to zadnjo sodijo tisti, ki so uspeli obogatiti
tuja življenja, jih dvigniti in navdihniti ...
Kaj storiti, ko imaš v rokah čisto novo,
svežo in še neznano pravljico? Kaj storiti,
po tem ko si jo prinesel v vrtec, kjer je
tudi tvoj otrok in videl, da je cela skupina
naredila osupljivo lepe, domiselne in
prisrčne ilustracije? Ob dejstvu, da so ti
otroci stari tri, štiri, pet let ... In ob dejstvu,
da spadata oba vzgojitelja v tretjo skupino
ljudi, ki znajo iz tistih, ki so jim zaupani,
izvabiti najboljše? Otroci so se pod
okriljem vzgojiteljev Renate Koštomaj in
Marka Petka tako zelo vživeli v pravljico,
da so družno naredili nadvse imenitno
slikanico. Narisali so pravljične junake,
medvedka in gozdne živali: srne, veverice,
zajčke, ptičke, sovo, jazbeca, ježa,
volka, merjasca, lisico; gozdna drevesa,
čebelnjak, hruško, deteljo, sonce, cvetlice,
oblake, potok, medvedji brlog ... Izrezane
in pobarvane pravljične like so skladno s
tekstom nalepili na svetlo rjave liste, vse
skupaj pa zvezali in pritrdili v ovitek iz
temnejše rjave valovite lepenke.
Škoda, če bi vse ostalo samo pri tem. Ob
pogledu na zares posebno slikanico se je

utrnila zamisel: »Kaj če bi jo natisnili?«
Toda kako? S čim? Kje dobiti sredstva?
V kakšni nakladi? Kot običajno se pojavi
cel kup dvomov. Spet se znajdeš med
različnimi ljudmi – med katerimi ti eni
jemljejo pogum in ti natrosijo celo paleto
utemeljitev, da stvar ne bo uspela in zakaj
ne bo uspela. Drugim je zamisel všeč,
toda nič več in nič manj. Tretje je najtežje
najti, toda prav njim gre vsa zahvala, da je
pravljica šla v tisk in ugledala luč sveta v
75 izvodih. Preden pa najdeš to tretjo vrsto
ljudi, moraš potrkati na mnogo vrat, od
katerih ostanejo katera tudi zaprta ter trdno
zapahnjena in poklicati mnogo ljudi, ki
ne bodo samo prijazni in pripravljeni »iti
u susret«, saj je takšnih, ki vsakodnevno
trkajo in prosijo za različne donacije, vse
več.
Če je pogum večji od strahu, se vztrajnost
na koncu izplača. Tudi v tem primeru je
bilo tako. Predračunske številke so se
zdele skorajda astronomske, vsekakor pa
težko dosegljive. Enako težko dosegljive
kot pridobiti sponzorje, ki bodo podprli
projekt ... Toda stvar je stekla. Zgodilo se
je, kar je bilo na prvi pogled nemogoče.
Vrtec Mavrica Vojnik, podjetje Mik Celje,
d. o. o. – Franci in Adrijana Pliberšek,
Emo Orodjarna, d. o. o., Občina Vojnik
in Tiskarna Dinocolor, d. o. o., Vojnik
so velikodušno in v celoti podprli
ustvarjalnost neke enote Vrtca Mavrica
Vojnik. Brez njih slikanice o Medvedku
Samotarčku danes ne bi bilo. Malenkost, bi
utegnil kdo poreči. Toda v oceanu tisočih
slikanic številnih avtorjev iz vseh koncev
in krajev sveta ima Vojnik svojo lastno, ki
jo je pomagalo soustvarjati enaindvajset
malih otrok in njihova vzgojitelja Renata
in Marko iz Vrtca Mavrica Vojnik.

Zato smo nekaj izvodov poklonili tudi
šolski knjižnici OŠ Vojnik in Knjižnici
Vojnik. Za spomin in morebiti za spodbudo,
da bi to ne bila zadnja slikanica ali knjiga
iz »domačega loga«. Če samo pogledamo,
koliko ustvarjalnosti premorejo otroci, bi
se lahko odrasli od njih marsikaj na novo
naučili! Če ne drugega, znova gledati in
odkrivati svet, kar smo mnogi, če smo
odkriti, že skoraj povsem pozabili. Tako
bi morda ponovno odkrili pomen besed,
ki jih je prek svojega literarnega junaka
znal tako tenkočutno ubesediti Antoine de
Saint-Exupéry: »Kdor hoče videti, mora
gledati s srcem.«
Sabina Majcen

POLETJE V VRTCU MAVRICA
VOJNIK
Poletje je čas, ko si lahko vzamemo čas
za tiste stvari, za katere nam ga drugače
zmanjkuje. V tem obdobju si planiramo
dopust in ga preživimo tako, kot ga najbolje
znamo. Počnemo vse to, kar nas veseli.
Poletje pa je čas, ki ga tudi v vrtcu (seveda,
če nismo na dopustu) želimo preživeti čim
bolj aktivno, pestro in prijetno. Trudimo
se, da je vsem prisotnim lepo, da doživimo
nekaj lepega, kar bo postalo ali ostalo del
našega življenja. Poletje smo v našem vrtcu
izkoristili za naslednje dejavnosti: igre z
naravnimi materiali, igre na prostem – na
travi, na igralih, premagovali smo ovire
in sami iskali rešitve, se igrali v šotorih
in hiškah, rajali in prepevali in se veliko
igrali z vodo (jo zlivali, prelivali, potapljali
in umivali igrače) in skratka pridobivali
izkušnje z njo.
Končala bi z mislijo Gordana Leška:
»Otrok raste v teh in takšnih svetovih, ki
rastejo z njim, v njem in oblikujejo njegovo
osebnost. Razvijajoča se osebnost je tako v
nenehnem dogovoru z lupino, v kateri se
nahaja.«

Ana Gregorc
17. september 2008
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Utrinki iz šole in vrtca
OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO
USPEŠNI DEVETOŠOLCI
Vsak otrok je enkraten in neponovljiv. Kot
takšnega ga v prvi vrsti sprejema družina.
Ko pa v njegovo življenje vstopijo drugi
pomembni odrasli (vzgojitelji, učitelji,
družba), to dejstvo zbledi. Otroci, tudi v
osnovni šoli, so zelo občutljivi na pojem
pravica. Čeprav pogosto slišimo, da jih
sami, pravice namreč, zlorabljajo, pa smo
tudi odrasli tisti, ki se nam pogosto otroku
ne zdi potrebno priznati svoje zmote,
storjene krivice, se skušati opravičiti
oziroma napako popraviti. Opravičujem
se učencem in staršem, da kar ni bilo
objavljeno v Ogledalu meseca junija,
popravimo z objavo v tej številki.
Kljub temu pa moram zapisati, da smo vsi
enaki in ni pomembno, od kod prihajamo,
kako velika je šola in podobno.
Zato generacija učencev 2000-2008 na
Osnovni šoli Frankolovo: Bili in ostali
boste enkratni in neponovljivi.

TOMAŽ JOŠT

je odličen učenec
in
prav
tako
odličen
športnik,
ki ga odlikuje
njegova vztrajnost
pri
doseganju
zastavljenih ciljev.
Svoje
športne
dosežke je nizal
skozi vsa leta osnovne šole. Njegovo
področje je zlasti atletika in skok v daljino,
kjer je v letošnjem letu prejel zlato medaljo
na občinskem in regijskem prvenstvu in se
uvrstil na državno prvenstvo. Sodeloval je
tudi v odbojkarski ekipi, s katero je dosegel
1. mesto na občinskem tekmovanju. Vsa
leta se je udeleževal Vegovih tekmovanj
iz znanja matematike in osvajal bronasta
priznanja. Rad je prebiral angleške knjige in
osvojil angleško bralno značko. Lotil pa se
je tudi raziskovalnega dela in v sodelovanju
s svojo sošolko izdelal raziskovalno nalogo
z naslovom »Revščina«.
Tomaža zanima zelo veliko različnih
področij, še posebej pa je pohvalno njegovo
poznavanje aktualnih političnih dogajanj
pri nas in po svetu. Temu je namenjen velik
del njegovega humorja, ki odraža njegov
OgledalO 09/67
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visok intelektualni nivo.
V prostem času rad posluša glasbo,
spremlja aktualne dnevno-informativne
dogodke in dela z računalnikom.
Tomaž bo šolanje nadaljeval na Škoﬁjski
gimnaziji Antona Martina Slomška v
Mariboru.

ANDREJA
OPREŠNIK je

odlična
učenka
in športnica, ki
jo
odlikujeta
izjemna prijaznost,
vztrajnost in izreden
socialni čut za ljudi.
To se je pokazalo
tudi pri izdelavi
raziskovalne naloge na temo »Revščina«.
Andreja je bila v času šolanja zgled lepega
vedenja in odnosa do svojih sošolcev in
odraslih. Poleg rednega šolskega dela,
pomoči sošolcem in doma, je našla čas
za udeležbo na številnih tekmovanjih.
Osvajala je bronasta Vegova priznanja, letos
osvojila bronasto Cankarjevo priznanje in
srebrno priznanje iz znanja angleščine. Ker
tudi v prostem času rada bere, ni naključje,
da je osvojila zlato bralno značko. Da pa
je resnično vsestranska učenka, dokazujejo
tudi njeni rezultati s športnih tekmovanj.
Vsako leto se je udeleževala atletskih
tekmovanj, kjer je dosegala vidne rezultate
(srebrna medalja v skoku v daljino) in bila
občinska prvakinja v skoku v daljino. Vseh
osem let je prepevala v šolskem pevskem
zboru, bila pa je identiﬁcirana tudi kot
nadarjena učenka in se udeležila tabora za
nadarjene učence na OŠ Vojnik.
Kljub vsem aktivnostim še vedno najde
čas zase, za svoje prijatelje, knjige in redno
prepeva v cerkvenem pevskem zboru.
Andreja bo šolanje nadaljevala na I.
gimnaziji v Celju.

T A M A R A
RAMŠAK
je

odlična učenka, z
obilo izvirnih idej
in organizacijskih
sposobnosti. Čeprav
raje ostaja v ozadju,
pa so njene ideje
izvirne in sošolci ji
radi pomagajo pri
njihovem uresničevanju. Odlikujeta jo lep
17. september 2008

način izražanja in bogat besedni zaklad.
K temu prav gotovo prispeva veselje do
branja, ki mu nameni veliko prostega
časa. Rezultat tega je vsekakor osvojena
zlata bralna značka. V letošnjem letu je
Tamara osvojila tudi srebrno Cankarjevo
priznanje. Rada se je preizkušala tudi v
znanju matematike in večkrat osvojila
bronasto Vegovo priznanje. Vseh osem let
je obiskovala pevski zbor, udeleževala pa
se je tudi športnih aktivnosti. Ob koncu
šolskega leta je bila nagrajena z udeležbo
na taboru za nadarjene učence na OŠ
Vojnik.
V prostem času se, poleg branja, rada druži
s svojimi prijatelji, ne zmanjka pa ji časa
tudi za računalnik.
Tamara bo šolanje nadaljevala na Srednji
zdravstveni šoli, program kozmetični
tehnik.

D E N I S
OCVIRK
je

odličen učenec, ki
ima izrazit smisel
za humor, dobro
opazuje in odlično
oceni situacije in
posameznikove
osebnostne
lastnosti. S temi
lastnostmi je velikokrat popestril dogajanje
v razredu in nas nasmejal. Za njegovo
sproščenostjo in optimizmom se skriva
izjemna odgovornost do uresničevanja
zastavljenih ciljev. K njegovemu bogatemu
besednemu zakladu je vsekakor pripomoglo
veselje do branja. Osvojil je zlato bralno
značko, ki to potrjuje, udeležil pa se je
tudi tekmovanja v znanju zgodovine. Rad
ima matematiko, zato se je udeleževal
tekmovanj iz znanja matematike, kjer je
osvajal bronasta Vegova priznanja in se
udeleževal Vegovega tekmovanja tudi
na regijskem nivoju. Osvojil je srebrno
priznanje iz znanja angleščine.
V prostem času se Denis rad druži s
prijatelji, dela z računalnikom in je član
PGD Frankolovo. Njegov hobi je tudi
modelarstvo.
Denis bo šolanje nadaljeval na ŠC Celje, v
programu tehnik mehatronik.
Suzana Šafarič

Utrinki iz šole in vrtca
NAGRAJENI RAZISKOVALCI V
BUDIMPEŠTI
V torek, 17. 6. 2007, so se Neja Fink, Saša
Kroﬂič, Sonja Krašovec, Lucija Špeglič in
Uroš Jurgec udeležili nagradnega izleta v
Budimpešto, ki so si ga prislužili z odlično
izdelanimi raziskovalnimi nalogami pod
mentorstvom profesoric Polone Bastič,
Nataše Jager in Simone Šarlah. Z njimi
so sodelovali na regijskem tekmovanju
Podravja, ki je potekalo na OŠ Lovrenc
na Pohorju. Na pot so se podali ob pol
dveh zjutraj, da so v dopoldanskem času
prispeli na cilj. Ogledali so si znamenitosti
madžarskega glavnega mesta, ki so jih
navdušile. Prijetno utrujeni in z lepimi
spomini so se vrnili domov ter so hvaležni
vsem, ki so jim potovanje omogočili.

Milena Jurgec

malo kasneje, saj je v Atenah komentiral
košarkarsko tekmo. Po nekaj dneh so
sledile majhne poškodbe, a na te smo kar
hitro pozabili.
Verjetno nam je vsem trem s tem taborom
postala košarka priljubljen šport. Zelo
veliko smo se naučili, predvsem pa se ob
tem zabavali in se imeli lepo. Za nas je bil
to prav poseben teden v teh počitnicah in
zagotovo nam bo še dolgo ostal v spominu.
Tabor smo zaključili 26. 7. 2008. Hvaležni
smo vsem, ki so nam pomagali, da smo si
prislužili zmago in lepo nagrado.
Katarina Žlavs

SIVE CELICE V GARDALENDU
V torek, 10. 6. 2008, so učenci 7. a razreda
in nekaj učencev 7. b razreda odpotovali
na nagradni izlet v Gardaland, ki so ga s
svojim znanjem in zmago v oddaji Male
sive celice priborili sošolci Katarina Žlavs,
Domen Simonič in Jernej Gačnikar. Dolga
pot je bila malo utrujajoča, vendar je bilo
ob prihodu v Gardaland vse pozabljeno.
Veselje se je nadaljevalo na različnih
izzivalnih igralih do poznih popoldanskih
ur, ko se je bilo treba vrniti. Izlet je
spremljala ekipa TV Slovenija, ki bo
reportažo pokazala v novi seriji tekmovanj
prihodnje šolsko leto.

ZMAGOVALCI ODDAJE MALE
SIVE CELICE V TABORU
PETRA VILFANA
Košarkar Peter Vilfan nam je Jerneju
Gačnikarju, Domnu Simoniču in Katarini
Žlavs,
zmagovalcem oddaje Male
sive celice, podaril košarkarski tabor
‘’Petra Vilfana’’ v Strunjanu. Na ta težko
pričakovani tabor smo se izpred Hale
Tivoli v Ljubljani odpravili 20. 7. 2008.
Imeli smo se super! Ob intenzivnem
treniranju in igranju košarke smo se hodili
kopat na prelepo plažo v Strunjanu, se
spoznavali in zabavali ter se z ladjico
odpeljali na izlet v Piran. Spoznali smo
zelo veliko novih prijateljev, s katerimi še
vedno ohranjamo stike preko računalnikov.
Imeli smo super trenerje, ki so nam vedno
pomagali in nas zelo veliko naučili, skrbeli
za kulturno športno obnašanje, pa nas tudi
zabavali. Peter Vilfan se nam je pridružil

sodelavec Tomaž Milač. Za dobro hrano so
poskrbeli v šolski kuhinji.
Učenci so sodelovali v delavnicah:
kaligraﬁja, logika, retorika z improvizacijo,
mozaik in kemijski poizkusi. Imeli so tudi
športno razvedrilni program. Obiskali so
Terme Wellness center Laško in Jahalni
center Šeško v Socki, kjer so se naučili
oskrbeti konja. Sproti so na portalu OŠ
Vojnik zapisovali svoje vtise. Tabor se je
zaključil v nedeljo, ko so učenci pripravili
razstavo izdelkov in poročila o svojem
delu v oddaji ‘’Vojč poroča v živo’’. Na
zaključno prireditev so prišli starši in
sorodniki in so bili nad delom svojih otrok
navdušeni.
Program »Brihtne glav’ce« je bil
pripravljen za delo z identiﬁciranimi
nadarjenimi učenci Osnovne šole Vojnik.
Vse učence so vanj individualno vabili ob
vsaki pripravljeni akciji. Največ aktivnosti
je bilo izvedenih zunaj rednih šolskih
vsebin; med letom ob sobotah, izkoristili
pa smo tudi počitniške in pouka proste
dni.
Program so izvajali učitelji, ki so posebej
občutljivi za izzive populacije in so
pripravljeni pripraviti različne učne
izkušnje tako, da so tem otrokom čim bolj
pomagali v razvijanju njihove identitete in
oblikovanju odnosa do drugih. Vsi so se
trudili iskati takšne oblike dela in vsebine
pripravili tako, da se je v njih lahko na svoj
način uveljavil vsak posameznik.
Milena Jurgec

OBVESTILO
STARŠEM

Milena Jurgec

TABOR ‘’BRIHTNE
GLAV’CE’’ NA OŠ VOJNIK
Na OŠ Vojnik je potekal od petka, 27. 6.
do nedelje, 29. 6. 2008 tabor za nadarjene
učence OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo, ki
spadata v Občino Vojnik. Vodja projekta je
bila Simona Žnidar, delavnice pa so vodili
učitelji in učiteljice OŠ Vojnik ter zunanji
17. september 2008
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Starše otrok, ki obiskujejo
vrtec,
obveščamo, da je rok za
oddajo vloge za
znižano plačilo vrtca za leto
2009
15. november 2008.
Zamudnikom bodo vrtci
izstavili račun
za polno plačilo.
Občinska uprava Občine
Vojnik
OgledalO 09/67
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BREZPLAČNA LIKOVNA
USTVARJALNA DELAVNICA
Dne 5. 8. 2008 se je v ŠPORTNEM
CENTRU Vojnik odvijala brezplačna
likovna delavnica, ki jo je organiziral
športni center za vse otroke od 3. leta
naprej.
Delavnico je vodil prof. likovne vzgoje
Uroš Krivec, ki je predlagal tematiko športa
in gibanja ter prihajajočih olimpijskih
iger. Otroci so lahko izbirali različne
tehnike slikanja, akvarel, tempere, barvice,
svinčnik, oglje in nastajale so prave male
umetnine, ki bodo tudi razstavljene v
centru.
Nadvse prijetno delavnico je popestril
eden izmed največjih slovenskih likovnih
umetnikov, mag. Jure Cekuta, slikar, ki
živi v bližini na Prekorju v čudoviti Beli
galeriji. Pripravil jim je likovno poslastico,
ki je mladi niso poznali in so v njej
izredno uživali, saj so nastale umetnine
bile naravnost osupljive in so razkrile tudi
skrite talente.
Otroci so se v delavnici ustvarjalno
sprostili, obiskal jih je tudi župan, vsi pa
so prejeli nagrade, saj je bila ene umetnina
lepša od druge in tako se je komisija
soglasno odločila, da so nagrajenci prav
vsi. Delavnice se je udeležilo 13 otrok, ki
so preživeli par prijetnih skupnih uric v
ustvarjalnem vzdušju.
V športnem centru so se zaradi zanimanja
mladih odločili, da bodo takšne in podobne

delavnice ter aktivnosti izpeljali še
drugimi vsebinami, tako da jih bodo

z

V NOVO ŠOLSKO LETO
PRIJAZNEJŠE
Otroke v Novi Cerkvi so na prvi šolski
dan pričakala igrala v šolskem parku.
Neizmerno so se jih razveselili in jih tudi
preizkusili. Upamo, da bodo v šolo tudi
zaradi tega še rajši prihajali.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo našim
donatorjem, sponzorjem in vsem, ki ste
z udeležbo na dobrodelnem koncertu
pripomogli k uresničitvi naše želje.
Iskrena hvala podjetjem: Birobit, CMC,
Esotech, Gorenje, Marovt, Oplast,

pritegnili čim več.
Iz ŠPORTNEGA CENTRA VOJNIK

Danica Ivanše

Ostri, Philips Slovenija, Pizzerija MC,
Rauter-Stvarnik, Špesov dom, Vegrad ter
posameznikom: Maksu Flisu in Alenki,
Janku Kidriču in Špeli Oprčkal.
Prav tako se zahvaljujemo bistroju Stolec
za pomoč pri prodaji vstopnic, podjetju Isar
in Slavku Jezerniku za pomoč pri urejanju
zemeljskih del in zelenice ter postavitev
reklamnega transparenta, Občini Vojnik
in Klavdiji Winder-Pantner za medijsko
reklamo ter citrarki Špeli Majcen.
In nazadnje HVALA MODRIJANOM. Na
njih nas bodo spominjala igrala.
Ida Grobelnik

Celje, ulica mesta Grevenbroich 9
- servis in prodaja ra�unalniške opreme
- svetovanje pri nakupu, internetne rešitve
- servis vseh vrst tiskalnikov
El. Pošta: info@mprint.si
- svetovanje in izgradnja ra�. omrežij
Tel: 03 490-4010
- prodaja rabljenih ra�unalnikov
gsm: 031 644-572
- celovite protivirusne zaš�ite
WEB: www.mprint.si
- originalni potrošni material
SMO PRAVI NASLOV, KO SE POJAVIJO TEŽAVE Z VAŠO
RA�UNALNIŠKO OPREMO!
Strokovno, kvalitetno in po konkuren�nih cenah z vami in za vas že 10 let!
Kolektiv Mprint
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EVA IN ŠPORT TWIRLING
Učenko prvega razreda OŠ Frankolovo,
EVO MLAKAR, je pred pol leta navdušil
šport twirling. Pričela je resno trenirati in
se v mesecu aprilu udeležila 12. državnega
prvenstva Slovenije v twirlingu. V
konkurenci 19 tekmovalk je bila Eva
najmlajša in si je priplesala odlično 7.
mesto v svoji kategoriji. S tem je pokazala,
da lahko v prihodnosti pričakujemo še
boljše rezultate, saj je ta uspeh dosegla že
po polletnem treningu. Eva je pravi mali
talent, saj jo poznajo že vsi učenci naše
šole. Njene značilnosti pa so nenavadna
gibčnost, premeti in kolesa na eni roki.

Vreme je bilo ves čas zelo muhasto, saj
sta nas kar nekajkrat presenetila obilno
deževje in toča. Enkrat je bil naliv tako
obilen, da so izvidnike in vodnice sredi
noči evakuirali v Želimlje, vsakič pa je
pihal tako močan veter, da je povzročil
kar nekaj škode. Dokazali smo, da norost
res deluje, zato smo se vsemu temu le
nasmejali in veselo čofotali po ogromnih
lužah ter gazili v blatu, v katerega si se
ponekod lahko pogreznil tudi do kolen.
Rjava brozga nas ni nič motila, še manj
pa občasna neznosna vročina, saj so se iz
naših grl slišale pesmi: Hočem biti skavt,
Norost, ki deluje, ipd.
Vse starostne skupine smo skupaj preživele
en vikend pod 400 šotori ali v bivakih. V
soboto, 26. julija, smo se udeležili delavnic,
s katerimi smo spoznavali različne

slovenske pokrajine ter njihove običaje.
Voditelji Rakove Steze 1 smo s pomočjo
Sabine Majcen pripravili kaligrafsko
delavnico, Jože Žlaus pa nam je pomagal
izvesti graﬁčno delavnico Trubarjevih 500
let. Isti dan smo vsi skavti pred glavnim
prizoriščem oblikovali tudi oranžno lilijo,
simbol slovenskega skavtstva, katero so
začrtali oranžni kroji skavtov.
Doživeli smo ogromno lepega, spletli
mnogo prijateljskih vezi, se naučili
marsikatero pesem, pridobili nove veščine,
sedaj pa vsi komaj čakamo na naslednji
»jamboree«, še bolj pa na začetek novega
skavtskega leta v oktobru.
Klara Bojanovič,
Energična rakovica

Eva, čestitamo!
Suzana Šafarič

SKAVTSTVO – NOROST,
KI DELUJE
Skavti Rakove Steze 1 smo se polni
pričakovanj udeležili prvega slovenskega
skavtskega »jamboree-ja«, ki ga je priredilo
Združenje slovenskih katoliških skavtinj
in skavtov – ZSKSS. S tem smo skupaj
počastili stoletnico skavtstva v svetu in
polnoletnost slovenskega skavtstva. Od
19. julija do 3. avgusta se je na tabornem
prostoru pri Podturjaku zbralo okoli 3500
slovenskih skavtinj in skavtov, med njimi
pa je norelo tudi 57 naših članov.
17. september 2008
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Intervju
MATEJ JAKOPIČ – VOJAŠKI
DUHOVNIK
Jernejeva nedelja v Vojniku je bila
praznična tudi zaradi tega, ker je svojo
desetletnico
duhovništva
praznoval
gospod Matej Jakopič. Od avgusta 2001
je kot duhovnik zaposlen v Slovenski
vojski. Kot prvi slovenski vojaški kaplan
je istega meseca odšel v Kanado na
Častniško šolo za vojaške kaplane in jo
kot najboljši študent končal z odliko »The
best improvement student«. Slovenske
vojake spremlja v vsakdanjem življenju,
na različnih mednarodnih mirovnih
misijah in vojaških vajah.
Rojeni ste 13. marca. Kaj menite
o številki 13?
Do danes mi je trinajstica vedno prinašala
srečo. Sem hvala Bogu zdrav, nisem še
imel prometne nesreče, pa tudi na kriznih
žariščih me še niso sestrelili s helikopterja
ali z letala.
Živeli ste v prijetni družini, kjer ste
spoznavali toplino doma in življenje
slovenskega kristjana. A najprej ste
izbrali lesarski poklic. Kaj je bil odločilni
trenutek za spremembo šolanja?
Izhajam iz delavske družine in že od malega
sem bil naučen, da si je treba kruh služiti
z lastnim delom. Tako sem kot nadebuden
mladostnik večkrat pokukal v mamino
šivalnico. Ko se mi je zahotelo svežega
zraka, sem pobegnil na dvorišče, kjer je
oče kot avtomehanik včasih popravljal
kakšne avtomobile ali tovornjake. Pri tem
pobegu skozi zadnja vrata pa sem moral
čez mizarsko delavnico starega očeta.
Takrat me je vedno oplazil vonj lesa. Leta me je, vsaj za nekaj časa, zasvojil. In to
tako močno, da sem celo končal lesno šolo
v Mariboru ter bil dve leti zaposlen kot
mizar. Naj omenim, da sem v tem času še
vedno ministriral ob vojniškem oltarju. Naj
naslednje misli ne bodo bogokletne. Ko se
mlad človek odloča na križiščih življenja
kam in kako, ima na njega največji vpliv
okolica, manj pa starši, sorodniki, učitelji
... Okolje, v katerem sem živel, mi je
omogočalo pogled na življenje tudi z druge
plati. Namreč, v času mojega odraščanja
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smo imeli v Vojniku čudovitega župnika g.
Antona Pergerja, ki je ministrantom vedno
namenil besede, ki so bolj segale v srce kot
razum. Vsi smo ga občudovali, bil je kakor
ikona. In kaj si želi mlad človek? Po navadi
si želi takšno življenje, da bo v določenem
okolju sprejet, potreben drugim. Dejal sem
si: »Pa poskusim.« Ta »poskus« traja že
deset let in Bog daj, da bo trajal večno.
Naredili ste diplomo specialista pastoralne
teologije in praznovali slovesnost nove
maše leta 1998 v Vojniku. Po njej ste
postali kaplan v Brestanici. Kakšni so
spomini?
Ko so leta 1998 potekale priprave na
novo mašo v Vojniku, me je ščemelo v
želodcu. Vas Arclin, kjer sem natančneje
doma, je bila na nogah. Vsi so sodelovali
pri pripravah. Takrat je bilo veliko voščil,
dobrih želja, spodbud. Tudi danes sem
hvaležen vsem skupaj in vsakemu posebej,
ki je kakor koli doprinesel, da je bila
slovesnost nove maše tako lepo izpeljana.
Seveda pa je za vsakega novomašnika
temeljno vprašanje: »Katera bo moja prva
fara?« Ko smo večer pred posvečenjem
dobili dekrete – imenovanja, je pisalo
takole: »S tem odlokom Vas nastavim za
kaplana v župniji Lurške Matere Božje v
Brestanici z naročilom, da svojo službo
nastopite 1. avgusta 1998 in se predstavite
dekanu. Svojo pastoralno službo boste
opravljali po skupnem posvetovanju in
prizadevanju z župnikom Jožetom Špesom
in pod njegovo oblastjo kot njegov
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sodelavec in udeleženec pri skrbi za blagor
vseh v župniji.«
Ko sem prvič prispel v Brestanico, sem
najprej zagledal ogromno cerkev, baziliko.
Z gospodom župnikom sva se poznala že
prej, saj je doma iz vojniške fare, celo iz iste
vasi sva, povrhu pa sta bila z mojo mamo
sošolca v osnovni soli. Sicer pa je znan
pregovor: »Prva fara je kot prva ljubezen«.
Je edinstvena, večna, nepozabna. Takšna je
bila zame tudi brestaniška fara.
Leta 2001 ste prevzeli odgovorno službo
v Slovenski vojski. Takoj ste morali na
vojaško usposabljanje v Kanado, ki ste ga
zaključili kot najboljši študent. Zakaj je
bilo potrebno takšno izobraževanje?
Ja, začelo se je novo obdobje duhovniškega
življenja. Škof Kramberger je zapisal v
dekretu »Po pogovoru z Vami in z Vašo
privolitvijo Vas s 1. avgustom 2001 razrešim
kaplanske službe v župniji Brestanica. V
smislu pogovorov med Slovensko škofovsko
konferenco in pristojno državno oblastjo
boste po načrtovanem izobraževanju
in izpopolnjevanju opravljali službo
vojaškega kurata. Glede Vaše nastavitve
bo prav, da skupaj poiščeva možnost, da si
uredite stanovanje v primernem župnišču
ali drugi cerkveni hiši, kjer boste živeli v
povezanosti s sobrati duhovniki.«
Takoj po zaposlitvi so me poslali v Kanado
na častniško šolo za vojaške kaplane. Ni
mi bilo lahko. Kar na enkrat sem ležal v
blatu, kjer so hodili po meni. Z masko in
nahrbtnikom smo tekali v komori, kjer so

Intervju
bili izpuščeni biokemični plini, izpiti iz
plezanja in »abzajlanja« iz helikopterja,
pa različna preživetja v in pod vodo, pa
teoretični izpiti v učilnici, pa terenska
usposabljanja ... Vseskozi mi je rojilo po
glavi: »A mi je treba tega?« Težko je bilo
preklopiti, da sedaj »gospod« leži v blatu.
Vsa ta usposabljanja so potrebna zaradi
vojakov. Le na tak način lahko kot duhovnik
razumeš, kaj je biti vojak. Duhovnik mora
imeti zlepljeno »ta zadnjo« od potu in
modre prste od mrazu. Le tako ga vojaki
tudi sprejmejo medse. Če bi v vojski igral
gospoda, bi bila zgodba hitro zaključena.
Pa še ena resnica je. Usposabljanja so
bila tako težka, ker so nas hoteli pripeljati
do psihičnega zloma, podobnega kot ga
prinese vojna. In takrat mora biti duhovnik
zadnji, ki izgubi razsodnost. Zakaj so me
razglasili za »the best improvment student«
in vklesali v marmornato tablo na šoli, pa
pove prevod.

Poleg naštetih dejavnosti vojaški kaplani
in pastoralni asistenti opravljamo še
mnogo drugih dejavnosti. Naše temeljno
vodilo je »Deo et patriae ﬁdelis«, zvesti
Bogu in domovini. Sicer pa je temeljno
delo vojaških duhovnikov usmerjeno
v operacije kriznega odzivanja. Tako
izvajamo duhovno oskrbo v BiH, na
Kosovem, v Libanonu, Afganistanu ...

V vojski obstaja grd pregovor: »Medalja
in naboj nikoli ne zadeneta pravega«.
Teh medalj se je nabralo še več. Mnogi
zaslužnejši pa so morda ostali brez njih.
Vaše delo kot delo duhovnika ste si nekoč
prav gotovo predstavljali drugače. Pri vas
še kako velja pravilo: »Človek obrača,
Bog pa obrne«. Kako sprejemate vsak
dan?

Zadolženi ste za duhovno oskrbo
slovenskih vojakov. Spremljali ste jih v
različnih težkih situacijah. Kakšno je
vaše delo in kje vse ste že bili?
Težiščne naloge, s katerimi se osebje
duhovne oskrbe v Slovenski vojski ukvarja,
so naslednje:
zagotavljanje duhovne oskrbe vojakov
(DOV) na OKO;
sodelovanje na mednarodnih vojaških
vajah (Nemčija, Italija, Madžarska ...);
izvajanje kulturnih prireditev
(božičnice ...);
sodelovanje na mednarodnih usposabljanjih
in konferencah;
humanitarna dejavnost;
mednarodna romanja vojakov (Lurd);
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi;
oskrba vojakov na prostovoljnem služenju
in pogodbena rezerva;
podeljevanje zakramentov krsta, obhajila,
birme, poroke, spovedi, maše;
družinski vikendi;
meditacije;
počitnice za otroke pripadnikov SV;
predavanja o kulturi, zgodovini in verah
pred odhodom na OKO;
obiski bolnih in poškodovanih pripadnikov;
pogovori z vojaki in s poveljujočimi ter
svetovanje;
sodelovanje na vojaških slavjih in
žalovanjih.

edino vojak skrbi za svojo kondicijo.
Za svoje delo ste prejeli mednarodna
priznanja. Zveza NATO vas je nagradila
z dvema medaljama V službi miru. Prejeli
ste bronasto medaljo Slovenske vojske,
bronasto ter srebrno medaljo 1. BRSV in
bronasto plaketo gardnega bataljona ...
Katero priznanje vam pomeni največ?

Kako ste sprejeti v tujini?
Delo vojaškega duhovnika je v tujini
najbolj osmišljeno. Tam so fantje in
dekleta oddaljeni od doma in včasih se
pojavi tudi kakšna stiska. Če berete ankete
Fakultete za družbene vede, ki s stalnico
spremlja dejavnost vojaških duhovnikov
na operacijah kriznega odzivanja, lahko
izluščite izmed rezultatov odlično
sprejemanje duhovne oskrbe.
Neprestano se morate izobraževati. Leta
2005 ste v Kanadi končali Intermediate
Course. Kako ohranjate psihično in
telesno kondicijo?
Permanentno izobraževanja je pravilo
resnih sistemov, hkrati pa znamenje osebne
zrelosti. Voda, ki stoji, se usmradi. Če ne
napreduješ v znanju, nazaduješ. Enako je
tudi s kondicijo. Praviloma vsako jutro
eno šolsko uro telovadim z vojaki. Vaje
vključujejo polurni tek, sklece, vaje za
trebušne mišice ... Tega ne omogoča nobena
druga služba. V službenem času lahko
17. september 2008
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Vsak mlad človek ima rad nove izzive.
In biti soudeležen pri pionirstvu nečesa
novega v naši slovenski državi in cerkvi
je velika čast. Gradnja temeljev nečesa
novega te vedno navdaja s strahom, ali so
dovolj dobri in močni, da bodo kljubovali
času in sistemom. Sicer pa vsak dan
jemljem kot zadnji v mojem življenju.
Prepogosto se srečujem s smrtjo mladih
vojakov in vojakinj, ki umrejo v prometnih
nesrečah, ker so vsak dan toliko na poti.
Tako si mislim sam pri sebi: »Carpe Diem,
izkoristi dan!!«
Mladi se včasih zelo težko odločajo, kaj
bodo počeli v življenju. Kaj jim svetujete?
Ko me je življenje pripeljalo na križišča
odločitev in nisem vedel ali naravnost
naprej, levo ali desno, mi je vedno
pomagalo naslednje vprašanje: »Kaj pa
če je to dejanje in ta odločitev zadnja
v mojem življenju?« To mi je do danes
pomagalo k pravilnim odločitvam. Druga
močna izkušnja življenja pa je, da je težja
pot ali odločitev vedno pravilna. Bližnjice
so praviloma nevarnejše.
Naj bo vaših dobrih odločitev še zelo
veliko, naj bodo poti na nevarna območja
uspešne in čim bolj varne, naj vas pot
še velikokrat pripelje v Vojnik in »Carpe
Diem«.
Milena Jurgec
OgledalO 09/67

Društva
ne moremo dajati uradnih informacij, bomo
pa tako člane kot širše prebivalstvo o tem
obveščali takoj, ko bo to uradno mogoče.

NOVOUSTANOVLJENA
STRANKA ZARES V VOJNIKU
V mesecu maju 2008 je bil v Vojniku
ustanovljen Občinski odbor stranke
ZARES – nova politika, v mesecu juniju
smo člani in članice izvolili vodstvo odbora
in potrdili Franca Zidarja, kandidata za
letošnje državnozborske volitve v 2.
volilnem okraju, v 5. volilni enoti.

Predsednik Občinskega odbora Zares
– nova politika v Vojniku je podpisani,
podpredsednika pa Anton Gregorc in Jure
Ferlež. Vodstvo občinskega odbora je
pripravilo program aktivnosti za letošnje
državnozborske volitve, hkrati pa že
pripravlja program, ki se bo loteval lokalne
problematike.
Pri snovanju programa nas vodijo načela,
ki jih na kratko povzemam:
Naša politika je odprta in prijazna.
Delujemo vključujoče in smo proti
kakršnim koli delitvam.
Mi ne obljubljamo, česar morda ne bomo
mogli izpolniti in smo pri iskanju rešitev
inovativni in dosledni.
Vseskozi iščemo nove odgovore na stare
izzive. Ni nas sram naše zmotljivosti in
smo prepričljivi pri pojasnjevanju naših
dosežkov. Zaresovci živimo za politiko in
ne od politike. Zaresovi ljudje smo ugledni,
strpni, verodostojni, spoštljivi do drugih in
drugačnosti.
Nova politika temelji na samoomejevanju
in neprestanem notranjem boju proti
skušnjavi, da je oblast sladka.
Verjamemo, da nam bo uspelo, sicer pa
smo pripravljeni, da se v prostorih stranke
(Poslovni center na Celjski cesti 24b – nad
Kmetijsko zadrugo v Vojniku), ki smo jih
odprli avgusta letos, pogovorimo. Vabimo
vas, da se oglasite pri nas, pisarna stranke
bo odprta vsako sredo od 9.00 do 11.00 in
četrtek od 17.00 do 19.00. Tel.: 05 9964397.

Pristop LEADER, ki se v EU uresničuje v
okviru Programa razvoja podeželja, je na
našem območju še v začetku izvajanja in je
zato še marsikomu težko razumljiv.
Na območju občin Celje, Laško, Štore
in Vojnik že od septembra 2007 deluje
društvo “Raznolikost podeželja”, ki je
nastalo predvsem zaradi prilagajanja na
izvajanje pristopa Leader, kar pomeni, da
gre za spodbujanje razvoja podeželja preko
skupnih projektov na določenem območju.
Društvo se je pripravilo na Javni razpis
za izbor in potrditev lokalnih akcijskih
skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje
pristopa LEADER. V začetku meseca julija
smo dobili odločbo o dodelitvi statusa
delujoče lokalne akcijske skupine. Žal še
vedno čakamo na prejem pogodbe, s katero
bo opredeljena višina dodeljenih sredstev
tako za upravljanje, izvajanje aktivnosti
animiranja in usposabljanja lokalnega
prebivalstva, kot za izvajanje projektov.
Na izvajanje aktivnosti po prejemu odločbe
smo pripravljeni, saj smo že spomladi
objavili poziv za oddajo projektov. Izbor
projektov za leto 2008 je že opravljen, za leto
2009 pa je v teku. Žal do prejema pogodbe

Bojan Trkaj,
predsednik občinskega odbora
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Društvo pa trenutno deluje predvsem na
področju skupne promocije in trženja
produktov z območja. V ta namen smo
izdali katalog Ponudba našega podeželja,
v katerem so objavljeni vsi ponudniki
pridelkov, izdelkov in storitev, najdete pa
ga tudi na spletnih straneh vseh štirih občin.
Z njim želimo prispevati k učinkovitejšemu
trženju in oskrbi občanov na območju.
Člani sodelujejo na prireditvah na območju,
letos so bile to: sejem Flora, Altermed,
prireditev Podeželje v mestu meseca junija,
prireditev Pivo in cvetje ter srednjeveški
dan na gradu Celje. Naslednja prireditev
bo Podeželje v mestu v sredo, 1. oktobra.
Moto prireditve bo Pira in ostala stara žita
v sodobni prehrani človeka. Pripravili
bomo razstavo od žita do izdelkov iz moke,
predavanje na temo pridelave, predelave,
gastronomije, zdravilne vrednosti žit.
Možen bo tudi ogled Sorževega mlina v
Polžah. Na prireditvenem prostoru pa bo za
vsakogar kaj zanimivega in koristnega, zato
že vnaprej vabljeni.
Sedaj je društvo še na začetku delovanja, s
skupnimi močmi pa nam bo zagotovo uspelo
doseči zastavljene cilje v Lokalni razvojni
strategiji in uresničiti različne programe.
Za vse tiste, ki vas o društvu zanima kaj več
in bi morda želeli postati član društva, so vam
vse informacije na voljo pri Mojci Krivec
na sedežu društva v Celju na Trnoveljski 2,
telefonska številka 490-75-86.
Mojca Krivec, spec. KGZS

Društva
TRADICIONALNO GASILSKO
TEKMOVANJE V SOCKI

SREČNO, DRAGA
MLADOPOROČENCA!

uspešno delo v zadnjih desetih oz. petih
letih.

26. julija sta se za skupno pot odločila naš
predani gasilec Janez Kotnik in njegova
izvoljenka Vesna Petre. Kot je ob takšnih
dogodkih v navadi, smo ju gasilci PGD
Socka na pot pospremili s curki ter njuni
novi družini zaželeli vse dobro in obilo
sreče. Več kot besede pa povedo slike!

Svojo pohvalo lemberškim gasilcem, ki so
za mali kraj kar številčni, so izrazili župan
Občine Vojnik in predsednik GZ Vojnik
– Dobrna, Beno Podergajs, predsednik KS
Nova Cerkev Slavko Jezernik, poveljnik
GZ Vojnik – Dobrna Ivan Jezernik in vsi
predstavniki PGD-jev GZ Vojnik – Dobrna
ter ostali gostje.
Pohvale so bili deležni tudi najmlajši
gasilci s svojim prisrčnim kulturnim
programom. Da društvo še danes deluje,
pa so vsekakor zaslužni najstarejši člani
– zaslužni veterani, ki so s svojim ﬁzičnim
delom in z vztrajnostjo gradili temelje
sedanjemu društvu.
Želimo si, da bi sedanje članstvo znalo
povezovati znanje in izkušnje starejših
z zagnanostjo, tekmovalno vnemo in
življenjsko silo mladih in najmlajših.

Egidij Čretnik,
predsednik PGD Socka
PGD Socka je tudi letos na zadnjo
avgustovsko nedeljo pripravilo tekmovanje
gasilcev v hitri mokri vaji. Srečalo se je
21 ekip iz sosednjih, pa tudi malo bolj
oddaljenih društev, s katerimi naši gasilci
že vrsto let gojijo dobre tovariške odnose.
V ženski konkurenci so nastopile štiri
ekipe, od katerih je zmagala ekipa iz Zreč,
druga je bila ekipa iz Vitanja in tretja
iz Vrbja. Med sedemnajstimi moškimi
ekipami je zmagala druga ekipa PGD
Velika Pirešica, druga je bila ekipa Zreče
1 in tretja Lemberg 1. Prve tri ekipe so
prejele zaslužene pokale, najboljša moška
ekipa tudi prehodni pokal, najboljša
ženska ekipa pa praktično nagrado –
priročni gasilni aparat. Članice in člane
obeh zmagovalnih ekip so naši gasilci tudi
pogostili z brezplačno malico.
Ob tej priložnosti smo proslavili tudi
zaključek del pri obnovi fasade gasilskega
doma, dekan Alojz Vicman pa je slovesno
blagoslovil fresko zaščitnika gasilcev – sv.
Florjana.
Egidij Čretnik
predsednik PGD Socka

LEMBERŠKI GASILCI
V petek, dne 18. 7. 2008, smo se na
slavnostni seji ob šestdesetletnici obstoja
društva zbrali lemberški gasilci s svojimi
gosti. Slavnostni govornik, predsednik
društva Franc Medved, je orisal pomen
gasilstva nasploh in pomen gasilcev v
Lembergu, ki poleg osnovne funkcije
zaščite in reševanja poskrbijo tudi za to,
da je v kraju vsaj enkrat letno živahno, ko
pripravijo gasilsko prireditev. Pa tudi na
splošno imajo gasilci v kraju povezovalno
funkcijo.

Ob tej priložnosti smo se iskreno zahvalili
za dobro sodelovanje vsem prisotnim
gostom in tudi članicam in članom za
17. september 2008
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Upravni odbor PGD Lemberg

ZAHVALA
Poličev Erni iz Homca 7 se vsem
iz srca zahvaljujem za pomoč pri
požaru v novembru 2007.
Zahvaljujem se:
- gasilcem,
- župniji Nova Cerkev in Karitasu
Nova Cerkev,
- Krajevni skupnosti Nova Cerkev
in Občini Vojnik,
- prijateljem in sosedom,
- vsem predstavnikom vasi in
krajanom, ki so s svojimi prispevki
pomagali pri
obnovi gospodarskega poslopja.
Še enkrat najlepša hvala.

OgledalO 09/67

Društva
BREZ POČITKA SKOZI VSO
POLETJE
Seveda nismo mirovali. Kako bi le, saj
smo »zraven« ob skoraj vsakem veselem,
pa tudi manj veselem dogodku.
V tem članku bomo predstavili le nekatere
aktivnosti, kajti zavzeli bi preveč prostora
v časopisu, če bi opisali vse, kar se je
dogajalo.

lahko nudili le kanček pomoči, ki jo ti
ljudje potrebujejo.
Nudili smo pomoč in bili v stalni
pripravljenosti tudi ob neurju, ki se
razvnelo pri nas, a ki k sreči ni imelo večjih
posledic.
Torej, počitka skozi vso poletje res ni
bilo, bilo pa je veliko zadovoljstva, da so
prostovoljstvo, humanost in pripravljenost
žrtvovati svoj prosti čas dobrine, ki v tem
hitečem svetu še obstajajo.
Albina Ločnikar

9. SREČANJE MLADINE
GASILSKE ZVEZE
VOJNIK – DOBRNA
Pa začnimo z našo tradicionalno
prireditvijo, ki jo združimo s praznikom KS
Frankolovo, to je tekmovanje za prehodni
pokal Frankolovega in pa seveda naša
gasilska veselica. Letos nam je nagajalo
vreme, toda številne gasilske enote so kljub
temu pokazale svojo borbenost, na veselici
pa so nas Vižarji tako ogreli, da nas niso
motile nizke temperature.
Praznovanja prvega maja ni brez mlaja.
Tudi letos smo mlaj postavili gasilci, ne le
postavili, smreko je bilo potrebno še prej
podreti in jo pripeljati iz gozda.
Skozi Frankolovo poteka Slomškova pot
in na tradicionalnem pohodu Slomškove
romarske poti smo sodelovali pri
organizaciji, da so se romarji lahko na
koncu poti okrepčali.
Skozi vso poletje smo sodelovali na raznih
gasilskih tekmovanjih, tudi izven meja
naše občine in pri tem moramo pohvaliti
našo ekipo članice B, ki so prinesle
domov pokale. Udeleževali smo se raznih
slavnostnih prireditev, kjer bi posebno
poudarili obisk naših gasilskih prijateljev
iz Turiške vasi ob njihovi 60-letnici.
Izkazali smo se kot nočni čuvaji, saj
smo sodelovali pri čuvanju zvonika, na
raznih prireditvah smo izvajali dežurstvo,
vseskozi skrbeli za oskrbo pitne vode ter
razna čiščenja kanalov.
Posebno smo ponosni na to, da smo nudili
pomoč ljudem, ki jih je prizadelo neurje
v kraju Drstenik. Bili smo pridna ekipa
in številne strehe smo pokrili s folijo ter
obupanim ljudem vsaj zasilno zaščitili
domove. Pozno ponoči smo se vračali
domov utrujeni, ampak srečni, da smo
OgledalO 09/67
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V soboto, dne 7. 6. 2008, je potekalo v
Lembergu srečanje mladine Gasilske
zveze Vojnik – Dobrna. Udeležilo se ga je
95 otrok z 20 mentorji.
Dobili smo se ob 9. uri pred gasilskim
domom v Lembergu. Pozdravili so nas
podpredsednik gasilske zveze Štefan
Pohajač, predsednik domačega društva
Franc Medved in pa seveda predsednik
komisije za mladino pri gasilski zvezi
Boštjan Selčan.
Po odprtju srečanja smo se okrepčali
s sendvičem in sokom, nato smo se
odpravili na orientacijski pohod po
obronkih Lemberga. Pot nas je vodila
proti Hrenovi, kjer smo naleteli na prvo
postajo. Tu so nam gasilci omogočili
soočenje s pravim ognjem, katerega pa
smo pogasili z aparatom na prah; bila je
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čudovita preizkušnja. Nadaljevali smo
pot in prispeli do druge postaje, kjer smo
se preizkusili v smučanju na deskah. To
je bilo smeha, saj so bile smuči narejene
za pet oseb, vseh pet naenkrat je moralo
dvigniti enako nogo, drugače smo zgrmeli
na tla! Pot nas je vodila naprej proti
Langerju, kjer je bila tretja postaja. Tu
smo hodili preko plastičnih zabojev, bila je
dobra igra. Zatem nas je čakal najtežji del
pohoda, saj smo se vzpenjali do najvišjega
vrha, in sicer se imenuje Rigelj (536 m),
tu nas je čakal sam predsednik mladine
Boštjan, kateri nam je postavljal vprašanja
iz gasilstva. No, ker smo zelo dobro
podučeni o gasilstvu, nam to ni delalo
nobenih težav. Potem smo zapustili četrto
postajo in se začeli spuščati proti dolini.
Prišli smo do zadnje, pete postaje, kjer nas
je čakala nova igra, in sicer smo se vrteli
okoli palice, ki je bila zapičena v zemljo,
nato pa smo morali metati žogice v vedro.
Ampak to ni bilo tako enostavno, saj se
nam je malo vrtelo, zato niso padle vse
žogice v vedro, vendar smo vseeno dobro
končali tudi to zadnjo postajo.
Sedaj nas je čakal še spust v dolino do
gasilskega doma, kjer je bil cilj pohoda.
Po napornem delu smo si res zaslužili
pošteno malico in sok. Mladinci z Dobrne
pa so poskrbeli tudi za dobro voljo, saj so
zaigrali na harmoniko.
Na koncu se nam je še predsednik mladine
zahvalil za udeležbo in sodelovanje na
srečanju, zaželel pa nam je tudi veliko
uspeha na tekmovalnem področju. Sledila
je najslajša stvar dneva, in sicer sladoled.
Mladinska komisija
GZ Vojnik – Dobrna

Društva
ALENKA PREBIČNIK SEŠEL
– NOVA PREDSEDNICA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
NOVA CERKEV

Alenka Prebičnik Sešel živi v Vizorah,
na hribu med Hrenovo in Lembergom
s čudovitim razgledom na okolico. Ko
človek posluša njeno pripovedovanje o
domačem kraju, mu je takoj jasno, zakaj je
postala predsednica Turističnega društva
Nova Cerkev. Pravi, da so ji Vizore nekako
usojene. Alenka pravi: »Ko smo živeli v
Celju, sva se z možem vedno vračala v Novo
Cerkev, na parcelo, kjer danes stoji nova
telovadnica v Novi Cerkvi. Tam sva imela
veliko njivo in na njej prav vso zelenjavo,
kar si jo lahko zamislite, nekatere reči so
bile posajene prav eksperimentalno. Želela
sva graditi hišo, a zaradi namembnosti
parcele to ni bilo mogoče. Nato sva iskala
naprej in našla hišo, kjer živimo danes.«
Stekli so dogovori s sorodniki za nakup in
ko je bilo potrebno priložiti še rojstni list k
vsem papirjem, je ugotovila, da je bil mož
Bojan zapisan v rojstnem listu na Vizorah
20. Niti za poroko ni bila pozorna na ta
podatek. Bilo je nenavadno, a naključij
še ni bilo konec. Geometer je imel čas,
da izmeri zemljišče ravno na dan, ko se je
Alenki in Bojanu rodil sin Matevž. Alenka
ima sicer še hčer Tjašo. Vsi radi hodijo v
hribe in potujejo po svetu ter se učijo, kako
ljudje žive drugod.
O Turističnem društvu Nova Cerkev Alenka
pove, da zelo dobro delajo, da ne bi ničesar
spreminjala in da bo uresničitev načrtov,
sprejetih na občnem zboru, zanjo in člane
društva velik izziv, ki se ga veselijo.
Novo Cerkev Alenka označuje za živahen
kraj, v katerem živijo zelo delovni ljudje,
aktivni v vseh mogočih društvih. »Tega ne
doživiš povsod. Imam občutek, da ljudje
držijo skupaj, da pripadajo kraju,« pravi
Alenka. »V Turističnem društvu Nova

Cerkev se trudimo, da je kraj zanimiv
tudi v tem smislu. Prirejamo kar nekaj
tradicionalnih prireditev: Grajsko popoldne,
Miklavžev sejem, žegnanje konj, stalno
razstavo, ogled iger in kulturnih prireditev,
delavnice, izobraževanja, sodelovanje na
Pustnem karnevalu, Holceriji ... Člani so
izjemno delovni.« Turistično društvo Nova
Cerkev je v podporo turizmu junija izdalo
turistično zgibanko, kjer so predstavljeni
kraj z okolico, turistična ponudba, kulturne
in naravne znamenitosti ter društva. Nova
predsednica si želi, da bi oživel še vaški
trg, v društvu se trudijo s številnimi
prireditvami na vasi.
Alenka Prebičnik Sešel je sicer profesorica
slovenskega jezika in književnosti na I.
gimnaziji v Celju, pri čemer ji največ
energije vzame vzgoja dijakov. Alenko
zanimajo ljudje. Ljudje, ki jih srečuje vsak
dan in ljudje, ki živijo povsem drugačna
življenja na drugih koncih sveta. »Če ne
bi bila učiteljica, bi zagotovo delala v
turizmu. To me ves čas privlači. Morda še
bom kdaj.«
Kot turistko bi jo v Novi Cerkvi najprej
zanimali vas in vaško jedro ter arhitektura
vasi. Alenka: »Nekatere vasi so naravnost
idilične. Na urbanistične posege v krajinsko
arhitekturo sem zelo občutljiva, ker sem
estet.« Pravi, da premalo upoštevamo
dejstvo, da v slovensko vas pač spada
slovenska hiša. »Zelo malo jih je v naši
okolici. Nova Cerkev se gotovo ponaša s
sakralno umetnostjo, ki je vredna ogleda,
obiskala bi kakšno domačijo, poskusila
tipično kulinariko kraja, poiskala kakšno
naravno znamenitost, zlezla na najvišji hrib
in si ogledala panoramo. Čudovit se mi zdi
razgled z razvalin gradu Lanšperg.«
Turistično društvo Nova Cerkev je dobilo
predsednico, ki diha s krajem, v katerem
živi.
Alja Tihle

STROKOVNA EKSKURZIJA
ČLANIC DRUŠTVA KMETIC
META V BELO KRAJINO
Na lep dan, 9. julija 2008, smo se odpeljale
v deželo belih brez ali v Belo krajino, kot
se ji reče tudi zaradi bele noše.
Najprej smo se ustavile v vasi Rim, kjer
nam je družina Raztresen predstavila 36 ha
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51

veliko ekološko kmetijo. Znana je po lanu,
lanenem platnu, značilnem ročnem tkanju
in vezenju ter znamenitih belokranjskih
pisanicah. Kmetija je zelo razdrobljena,
tla so kraška (značilne obdelane vrtače in
uvale). Pri hiši imajo še devet oslov in gosi.
Pot smo nadaljevale skozi Župančičevo
Vinico do Krajinskega parka Lahinja. Žene
v vasi Veliki Nerojac so nam spekle ajdovo
potico. Izvedele smo za njihovo zgodovino,
kako so se začeli ukvarjati s turizmom.
Obnovili so staro hišo, kaščo, žago, mlin
in speljali Župančičevo cesto skozi park.
Kupiti je bilo možno izdelke domače
obrti. Obiskale smo tudi Rosalnice, kjer
se nahajajo znamenite Tri fare. To so tri
gotske cerkve, ki jih obnavljajo in spadajo
med najpomembnejše kulturne spomenike
tega dela države. To niso farne cerkve,
ampak so podružnica Metlike. Ker pa je
pri Treh farah pokopališče, je tam vseeno
velikokrat maša. Posvečena je Žalostni
Materi Božji, žegnanje pa obhajajo na
Jernejevo nedeljo in takrat Mariji vsako
leto oblečejo novo obleko.
V Metliki smo si ogledale staro mestno
jedro, ki je precej prazno. Da bi poživeli
utrip mesta, v poletnem času organizirajo
prireditve na obnovljenem grajskem vrtu.
V času turških vpadov je mesto kar 16krat pogorelo, zato so Metličani prvi na
Slovenskem ustanovili požarno obrambo.
V Metliki je bil kaplan tudi Friderik
Baraga, preden je odšel v Ameriko.
Skozi okno avtobusa smo lahko opazovale
steljnik, to so breze, pod katerimi je zložena
velika praprot, tako imenovani simbol
Bele krajine, za domačine pa spomin na
nekdanje trdo in obenem lepo kmečko
življenje. Tudi Kolpo, po kateri poteka meja
v dolžini 116 km, smo večkrat zasledovali.
Najbolj značilna reka je Lahinja s svojim
vijugastim in sanjavo tihim tekom ter gosto
zaraslimi bregovi. Zaradi kraške pokrajine
se je tu zelo razširila ovčjereja.
Proti večeru smo se zapeljale po
Belokranjski vinsko-turistični cesti, saj
je Bela krajina seveda dežela značilnih
dobrot in vina. Ne le metliška črnina, v
zadnjem času so vedno bolj znana tudi bela
predikatna vina številnih priznanih vinarjev.
Po večerji smo obiskale cenjenega vinarja
Prusta v njegovi kleti ter za prijeten konec
dneva okusile še slasti iz belokranjskih
sodov ob belokranjski pogači. Če ne prej,
se je takrat prebudila pesem.
Veronika Marguč
OgledalO 09/67

Društva
PROGRAM PRAZNOVANJA

TURISTIČNO-KULTURNO
DRUŠTVO
GLOBOČE – DEDNI VRH

27. september 2008: 9.00 – odprtje
razstave o Trubarju s kulturni programom
10.00 – predavanje o Trubarju
(dr. Jonatan Winkler)
11.00 – graﬁčna delavnica (približno 3 ure)
14.00–16.00 – ogled razstave pod
vodstvom predstavnika društva
28. september 2008: 9.00–13.00
– ogled razstave pod vodstvom
predstavnika društva
14.00 – graﬁčna delavnica (približno do 16.00)

Dnevi evropske kulturne dediščine –
Primož Trubar in njegov čas
V okviru praznovanja naše občine v
septembru in začetku oktobra 2008
pripravlja naše društvo ob 500. letnici
rojstva našega velikega Slovenca Primoža
Trubarja dvodnevno prireditev, ki bo
potekala 27. in 28. septembra 2008 na
turistični kmetiji Soržev mlin v Polžah
pri Novi Cerkvi. Na prireditvi bo Jože
Žlaus prikazal tiskanje graﬁčnih listov s
portretom Primoža Trubarja in tretje strani
njegove prve izdaje Katekizma iz l. 1550
in to na kopiji stare graﬁčne stiskalnice
iz tistega obdobja. Pripravili bomo
tudi razstavo o Trubarjevem življenju
in njegovih delih. O veličini Trubarja
bo v svojem zanimivem predavanju
spregovoril dr. Jonatan Winkler, ki je
eden od največjih poznavalcev Trubarja.
Prireditev je namenjena vsem ljubiteljem
tovrstne kulture, še posebno pa učencem
naših osnovnih šol, ki so pod mentorstvom
Jožeta Žlausa spoznavali Trubarja ob
tiskanju graﬁk v maju in juniju 2008 na
šolah v Vojniku in na Frankolovem. Obe
šoli se bosta tudi predstavili na prireditvi in
pripravili ustrezen program, ki bo popestril
naše skupno praznovanje.
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Turistično- kulturno društvo
Globoče – Dedni Vrh

PREDSTAVITEV ZGIBANKE
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
NOVA CERKEV
Z lepo kulturno prireditvijo in blagoslovom
dekana Lojzeta Vicmana smo pospremili
težko pričakovano turistično zgibanko na
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pot. Srečo sta ji zaželela tudi župan Beno
Podergajs in predsednik KS Nova Cerkev,
Slavko Jezernik.
Zgibanka
predstavlja
nekatere
najpomembnejše turistične, kulturne
in naravne znamenitosti Nove Cerkve
in okolice, dejavnost društev v kraju in
gostinsko-turistično ponudbo.
Na prvi strani imamo grb Nove Cerkve,
ki simbolno povezuje oblast in kmeta pod
zaščito sv. Lenarta. V podlagi zgibanke
je videti Ravnakov kostanj kot naravno
znamenitost Občine Vojnik izpod Kislice
ter navadno robinjo ali nepravo akacijo
iz Polž. Na območju Krajevne skupnosti
Nova Cerkev je mnogo naravnih vrednot,
od katerih so nekatere širše znane, druge
poznajo le domačini.
Trudili smo se predstaviti naš kraj z okolico
v lepi podobi. Zgibanko je oblikovala Irena
Amanovič, za fotograﬁje so poskrbeli:
Matjaž Jambriško, Željko Štrlič, Feri
in Srečko Sentočnik. Zgibanka naj bo
popotniku v pomoč, nam krajanom pa v
ponos, tako kot tudi vsem prizadevnim
članom Turističnega društva Nova Cerkev,
ki smo zaslužni, da je danes zgibanka med
nami. Seveda se za vse najde tudi »krivec«,
saj nam je ponagajal tiskarski škrat. Na
tem mestu se opravičujem, a za vsako
dobro stvar je potreben tudi kakšen škrat.
Naslednja zgibanka bo še boljša.

Z lepimi turističnimi pozdravi!
Alenka Prebičnik Sešel

Društva
10 LET DELOVANJA – 25
LET VRAJEVE PEČI
Na grajskem dvorišču v Socki smo priredili
kulturni dogodek v čast 10. obletnici
delovanja KD Socka in 25-letnici Vrajeve
peči.

Na prireditvi so sodelovale tudi druge
etno-glasbene skupine ter skupine
domačega društva. Prireditev je bila lepo
obiskana, za kar se člani KD Socka iskreno
zahvaljujemo vsem obiskovalcem.
Našim jubilantom – Vrajevi peči želimo
veselega druženja in igranja na njihove
instrumente še vrsto let.

še ogromno dela. Vsem, ki nam pomagate
s prostovoljnim delom ali z drugimi
prispevki, se iskreno zahvaljujemo.
In kaj še delamo v PD Vojnik?
Realiziramo program, ki smo si ga
zastavili, vsi pa polni delovne vneme
in vznemirjenosti pripravljamo dom za
svečano odprtje.
Prav je, da dodam, da bomo z odprtjem
Koče pri Tomažu dodali svoj prispevek
ob 60. obletnici PZ Slovenije, ki je
naslednica SPD, ki bi v tem letu slavila
115. obletnico.
Načrtujemo:
Komna – Bogatin – Krnska jezera,
13.in 14. september, vodi Ivan Muzel;
pohod ob prazniku Občine Vojnik
in kostanjev piknik, 12. oktober 2008;
odprtje planinskega doma Koča
pri Tomažu, oktober 2008;
izlet v neznano, november 2008,
vodi Beno Podergajs;
pohod na Stolpnik, 26. 12. 2008;
nočni pohod k Tomažu, 27.12. 2008.

Za KD Socka: Milena AS

PLANINSKI KOTIČEK
Letošnje slovensko planinsko leto, v
katerem obujamo množico pomembnih
jubilejev, nas preko preteklosti in tradicije
opominja, kako preudarno moramo
varovati nam zaupano planinsko dediščino
in zapuščino. In cilji prihodnosti morajo biti
bogati in žlahtni, ki dozorevajo iz korenin
slovenskega planinstva od ustanoviteljske
preteklosti dalje. Kot del te zapuščine
bomo prav gotovo tudi planinci dodali
svoje sledi. Tu mislim predvsem na Dom
pri Tomažu, ki ga skrbno dokončujemo.
Plemenitost planinskega prostovoljstva
je pokazala, da gradimo na temeljih, ki
bodo PD Vojnik prav gotovo ohranila v
zgodovini tako Vojnika kot PZ Slovenije.
Dela, opravljena v minulih mesecih, so
pripomogla, da bomo lahko ob prireditvah
občinskega praznika naš dom »uradno«
odprli.
Iz množice fotograﬁj je bilo težko izbrati
fotograﬁjo, ki bi pokazala današnjo podobo,
pa vendar pričujoča fotograﬁja kaže, da
ima koča že fasado in da nas ob njej čaka

Zvonka Grum

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Kar ne morem od misli, kako hitro mineva
čas, a jo moram uporabiti, kajti za nami je
že dobra polovica poletja in s tem veliko
postorjenega dela. Tokrat le kratek opis
dejavnosti našega društva. Bili smo na
Svetih gorah in opravili ogled Doberdoba,
bili pri sveti maši na Višarjih, pogostili
naše člane, stare 80 in več let. Obiskali
smo slavljence za njihov 90. rojstni dan.
Bili smo na srečanju upokojencev Celjske
pokrajine, ki je bilo v Mozirju, kjer sta nas
nagovorila in pozdravila naša predsednica
zveze Mateja Kožuh-Novak in minister za
obrambo Karel Erjavec. Za zabavni del so
poskrbeli »KRAJCERJI« in Adi Smolar –
bilo je veselo. Tudi na Pohorju smo bili pri
Pajkovem domu, kjer smo imeli piknik.
V septembru sledi romanje na Brezje in
ogled muzeja v Škofjeloškem gradu in
nato kosilo v Gorenji vasi Retečah v bližini
Škofje Loke, kjer se bomo zadržali do
odhoda domov.
Čaka nas še kar nekaj prijetnih trenutkov
v oktobru, novembru in decembru. Ne
smemo pozabiti, da imamo 7. oktobra 2008
NAŠ PIKNIK na igrišču v Vojniku, ki bo
pod šotorom kot v lanskem letu. Vabim vse
člane, da se našega piknika udeležijo in s
svojo prisotnostjo potrdijo, da se znamo
družiti, se zabavati in biti veseli. Več
informacij dobite v našem društvu ali pri
svojih poverjenikih. Sledijo še zaključni
izlet, martinovanje in zaključek leta. Še
bo veselo, zato kličem na svidenje, drage
upokojenke in upokojenci!
Ivan Robačer,
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Društva
UTRINKI DELOVANJA ZB ZA
VREDNOTE NOB VOJNIK
– DOBRNA
Konec maja smo bili v Kumrovcu, na
proslavi in izletu ob Dnevu mladosti
– radosti.
Izleta se je udeležilo za dva avtobusa
članov. V Kumrovcu smo se na parkirišču
priključili skupini Notranjcev, na čelu
kolone smo imeli slovensko zastavo in
dva harmonikarja, po ulici Josipa Broza
smo odkorakali na prireditveni prostor.
Nepozabno so odmevale Hej brigade
in druge partizanske pesmi. Udeleženci
praktično iz cele bivše Jugoslavije so nas
pozdravljali s stisnjenimi pestmi na čelu.
Po proslavi, kjer je bila zastopana vsaka od
bivših republik s svojim programom, smo
se odpeljali na kosilo na Jelenov greben.
Po kosilu smo obiskali samostan in cerkev
v Olimju in se z lepimi spomini na ta dan
vrnili domov.

Vodja pohoda Karol Žibret s pomočniki je
nato pohodnike varno pripeljal na piknik.
Piknik ob kotlu in partizanski pesmi je
potekal na igrišču pod šotorom v deževnem
vremenu.
Vabljeni so bili pevski zbori in vsi člani
Združenja. Pridružila se nam je tudi
skupina veteranov vojne za Slovenijo. Ob
prepevanju partizanskih in narodnih pesmi
ter dobrem golažu, se je nadaljevalo naše
prijetno druženje. Udeležencev je bilo
preko 250.

Zbiranje pohodnikov na tradicionalni
pohod po spominskih obeležjih KO Vojnik.

Godba na pihala Nova Cerkev.
Spominska slovesnost je bila zelo dobro
obiskana.
Posebej se moram zahvaliti predsedniku
KS Nova Cerkev Slavku Jezerniku za
pomoč pri izvedbi slovesnosti in kasnejši
pogostitvi vseh navzočih.
Nedelja, 20. 7. – Komelj. 29. spominski
pohod z zaključno proslavo na Komelju.
Pri Apovniku smo bili lepo sprejeti, tu je
potekal tudi krajši program.
Za pohodnike se je pričel pohod ob 9.30.
Za tiste, ki niso zmogli celotne poti peš,
je potekala krajša pot od Pristotnika, pod
Komeljem.
Ob 13. uri se je pričela proslava, bila je
lepo pripravljena, v večini nas pa je bil
delček praznine, saj med nami ni bilo več
Lipeja Kolenika in Jurija Bojanoviča, ki
sta bila pobudnika teh pohodov in naših
srečanj.
Udeležencev iz Vojnika in z Dobrne nas
je bilo 140 in vsi smo se vrnili z lepimi
vtisi in v mislih z besedo, drugo leto gremo
zopet.

28. 6. – Svetina. Srečanje veteranov in
borcev NOB.
Proslava se je pričela
ob 11. uri.
Udeležencev je bilo 50, en avtobus.
Po proslavi je bil ogled cerkve na Svetini,
Maks Šuhel pa je poskrbel, da so se
udeleženci imeli lepo in da niso trpeli
prevelike žeje!
Pohod v Kumrovec, rojstni kraj Josipa Broza

29. spominski pohod na Komelj, tokrat
brez Lipeja Kolenika – Stanka.

V soboto, 14. 6., se je ob 12.30 pričel
II. tradicionalni pohod po spominskih
obeležjih KO Vojnik.
Pohod je potekal na relaciji Vojnik
– Male Dole (Lačna vas) –Vojnik. Izpred
spomenika v Vojniku je krenilo okoli 50
pohodnikov, ki jih ni motilo slabo vreme.
Večino poti so prehodili v dežju, tako da
so prišli do spominskega obeležja pri
»Kruharju« krepko premočeni. Tu jih je
čakala obilna domača malica, pripravljena
ob pomoči donatorjev.
Slavnostni govornik je bil tov. Jurij
Korošec. V kratkih stavkih nam je opisal,
kako je v tem boju, v katerem je sodeloval
tudi sam, bil 11. junija 1944 smrtno ranjen
področni sekretar KPS za Vojnik in okolico,
Alfred Kalos – Ivan.
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5. 7. – Nova Cerkev. Spominska
slovesnost pri spomeniku, v sklopu
krajevnega praznika.
Program je pripravila KO Nova Cerkev,
slavnostni govornik je bil predsednik KO
Nova Cerkev Branko Delčnjak. Navzoče
je nagovoril tudi župan Občine Vojnik
Benedikt Podergajs.
Nastopajoči so bili učenci Podružnične
OŠ Nova Cerkev, Moški pevski zbor in
17. september 2008

Takole nas je lani vabil na 29. pohod. Žal
ga ni dočakal, saj ga je bolezen prehitela.

Društva
»teleg« na lojterniku. Na vozu so imeli
»hoblpank«, na katerem je gospod Karli
Stagoj izdelal »telege« za vprežno živino.
Ženske so luščile koruzo in ﬁžol, pletle
predpražnike in copate iz ličkanja.
Oblečeni so bili v oblačila naših babic.
Če ste pozabili, iz katerih delov so »telege«,
si osvežite spomin:
jarm, šprikla, teležjek, gož za vprego v oje.
16. 8. – Dobrotin. Kulturna prireditev
in srečanje članov ZB za vrednote NOB
v počastitev spomina na padle pri
spominskem obeležju.
Prireditev sta organizirali ZB za vrednote
NOB in Občina Vojnik. Zbralo se je več
kot 300 udeležencev. Slavnostni govornik
je bil župan Občine Vojnik Benedikt
Podergajs. Poleg moškega pevskega zbora
PD Antona Bezenška s Frankolovega so
nastopali še učenci OŠ Vojnik in Špeli
(citre in ﬂavta).
Zastopani so bili tudi Veterani vojne za
Slovenijo in Veterani Sever ter predsedniki
drugih združenj. Kot vsako leto so se nam
pridružili prijatelji z Avstrijske Koroške.
Podeljenih je bilo 29. priznanj ZZB
Slovenije članom in članicam za uspešno
delovanje v zadnjih 10 letih. Na novo je
bilo slovesno sprejetih v združenje 24
članov. Zaradi velikega vključevanja
novih članov v našo organizacijo, člane
sprejemamo večkrat letno.
V pozno popoldne smo imeli zaključek
ob slastnem obroku in dobri kapljici na
domačem kmečkem turizmu.
Marijan Oprešnik

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV NA HOLCARIJI V
VITANJU
Letos je TS Vitanje praznovalo 20.
obletnico te prireditve. Naše Turistično
društvo, zahvaljujoč prizadevnim članom,
na njej sodeluje že 10 let.
Člani, ki so sodelovali: Irena in Jaka
Krajnc, Boris in Darinka Štimulak, Karli
Stagoj, Gelca Premrl, Berta Cehner, Nejc
Cehner s harmonko.
Tema HOLCERIJE je bila: »Kaj se dela v
zimskih večerih na kmetiji.«
Naši člani so predstavili izdelovanje

Teležjeke so Vitanjčani uporabljali za
več opravil, včasih tudi za: »Auf biks s
teležjekom čez hrbet!«
»AUF biks« in lep turistični pozdrav!
Alenka Prebičnik Sešel

Bliža se trgatev, zato sta vinogradnika Vanč
in Slava Majcen v svojem lepo urejenem
ljubiteljskem vinogradu s svojimi prijatelji
postavila klopotec, ki že naznanja jesen.
Vsem članom želimo lepo trgatev ter
iskreno vabimo na:
I Predavanje »Priprava na trgatev in
kletarjenje mošta – vina letnika 2008«.
Predavatelj bo Tadeja Vodovnik, univ.
dipl. ing. agr.
II. VINSKO TRGATEV, 11. 10. 2008, z
udeležbo vinske kraljice. Zbrali bomo tudi
grozdje za razstavo in kasneje društveno
vino VOJNIČAN letnik 2008. Prihranite
nekaj lepih grozdov.
III. MARTINOVANJE – pred KZ Vojnik v
soboto, 15. 11. 2008.
Vaša udeležba bo za prizadevne
organizatorje najlepša nagrada.

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI SO
VEDNO AKTIVNI

Pij malo, pij dobro!

Vojniški vinogradniki so na prireditvi
II. praznik vina proslavili 5. obletnico
ustanovitve svojega društva. Razdelili
so priznanja svojim najbolj prizadevnim
članom ter priznanja z ocenjevanja vin,
svojemu mentorju mag. A. Vodovniku pa
podelili častno člansko izkaznico.

Pavle Leskovar

A trta se ne meni za praznovanje svojega
gospodarja, ampak se je v tem času
živahno razvijala in že ponuja bogato
letino. Društvo pa je tudi nadaljevalo svoje
aktivnosti:
V vinogradu vinogradnice M. Koprivnik
je predavatelj R. Štabuc, univ. dipl. ing.
lepi množici 90 vinogradnikov prikazal
»zeleno rez.« Vinogradnici Mileni za
izjemno gostoljubje velika hvala.
Na »Štajerskem večeru« v Metliki so
vinogradniki M. Krašovec, I. Majcen, I.
Pušnik ponudili v pokušnjo 9 vzorcev vin,
vključno z društvenim vinom VOJNIČAN.
Verjamemo, da so lepo predstavili društvo
in naše vinorodne kraje.
Na državnem ocenjevanju vin v Gornji
Radgoni je M. Krašovec v hudi konkurenci
dosegel bronasto priznanje. Čestitamo.
Celo poletje pa smo se vinogradniki bolj
ali manj uspešno borili z rastlinskimi
boleznimi trte – posebej s peronosporo in
z oidijem. Na predavanju o zaščiti vinske
trte v mesecu februarju – marcu 2009 nas
bo spet polna dvorana! Znanja ni nikoli
dovolj.
17. september 2008
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Pisma bralcev
Uredništvo objavlja pisma bralcev po
svoji presoji in v skladu z uredniško
politiko, razen ko gre za odgovore in
popravke v skladu z Zakonom o medijih.
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše
prispevke avtomatično zavrnemo. Da
bi se izognili nesporazumom, morajo
biti pisma podpisana in opremljena
s celotnim imenom, naslovom in
telefonsko številko avtorja, na katero
lahko preverimo njegovo identiteto. V
glasilu pismo podpišemo z imenom in s
priimkom avtorja.

Popravek V PREMISLEK!
Zakon o medijih mi daje pravico, da
odgovorim g. Karlu Kasesniku na trditev,
ki jo je zapisal v (prvem) članku z
naslovom V PREMISLEK, objavljenem v
66. številki Ogledala. Pravi, da v Pismih
bralcev »največ pišeta samo dva gospoda,
Jarh in Krajnc, (ki) nimata niti ene
spodbudne besede za naš lepi Vojnik, samo
kritizirata občino in iščeta napake«. In kdo
je ta gospod, ki si domišlja, da ima samo on
pravico kritizirati? Iz telefonskega imenika
vidim, da je skoraj moj sosed, iz njegovega
(drugega) prispevka v tem Ogledalu pa, da
je »visok« gasilski funkcionar, ki lahko za
to društvo celo piše poročila. Vidim, da
je pismen, vendar mu očitam, da površno
bere, kajti njegova trditev, »da nimam niti
ene vzpodbudne besede za naš lepi Vojnik«,
ne drži vode. Poleg tega ne kritiziram cele
»občine«, temveč le njeno administracijo,
vključno s svetniki in z županom. Tudi ne
kritiziram vsega počez in povprek, kar je
narejeno, temveč le »lepotne napake, ki
jemljejo blišč županovim uspehom – to
bi bilo tudi v nasprotju z mojim videnjem
resnice«, sem zapisal v Ogledalu št. 64, na
strani 17. Ampak si ne belim glave, če je
g. Kasesnik to spregledal! Večjo pozornost
pa namenjam njegovi retoriki, ki je povsem
podobna županovi in sem jo slišal na
lastna ušesa tudi na občinskem svetu, dne
17. 10. 2007, kaže pa na njegovo bolno
averzijo do mojega pisanja. O sumu, da
se je »novi uredniški politiki« tudi tokrat
(poleg Agate in Cirila) zgodila zopet nova
»izmišljena« oseba, je pisala že novinarka
Petkova (NT št. 50), g. Kasesnik pa kljub
njegovi izpričani zavzetosti za objektivno
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informiranje tega doslej ni demantiral
(sic)!? Skrbi me tudi njegova drža, ki je
na moč podobna gasilskemu »kolegu« iz
znane TV-reklame za zdravilo »Angal«,
kjer se nič ne sprašuje, zakaj gori – on samo
»šprica«. Tudi g. Kasesnik se ne sprašuje,
ali govorim resnico, ko kritiziram, ali pa so
le laži. V to se on ne poglablja, njega moti
zgolj kritika, drugo ga ne zanima!? Skrbi
me tudi dejstvo, ki ga g. Kasesnik ni opazil,
da mi doslej še nihče ni argumentirano
ovrgel mojih kritičnih pogledov, temveč
me v anonimkah razne Agate, Cirili in
»poplavljenci«, domnevno z županom na
čelu, obmetavajo zgolj z nergačem – in
zanimivo – še nihče mi pa ni vrgel v obraz,
da sem lažnivec! Bom kdaj dočakal to?
Ne, kajti lažje je Krajnca z vplivom, ki ga
ima občinska oblast, izgnati iz Ogledala,
kot pa mu dokazati, da laže. Če bi lahko, bi
to že zdavnaj storila! Nizozemec J. Debets
že 30 let živi v Robanovem kotu in vidi, da
je težava Slovencev v tem, da niso vajeni
svobode in da sploh ne znajo razmišljati
osvobojeno, zmeraj so od nekoga odvisni
... (NT št. 67, str. 10) On že ve!
Edvard Krajnc

V letu Gospodovem 2008, ko je v
Rimu papeževal Benedikt XVI.,
celjski škof bil Anton Stres, župnik na
Frankolovem Branko Cestnik CMF, in
ko je Republika Slovenija predsedovala
Evropski uniji, predsednik države bil
Danilo Türk, predsednik vlade Janez
Janša, župan Občine Vojnik Benedikt
Podergajs,
predsednik
krajevne
skupnosti Frankolovo pa Dušan Horvat,
smo na župnijski cerkvi Sv. Jožefa
na Frankolovem z izključno lastnimi
sredstvi in v izvedbi gradbenega podjetja
Remont ter domačih mojstrov obnovili
zvonik in pročelje na način, da smo
zvonik nadgradili za 5,30 m, naredili
novo in za enkrat višjo bakreno streho,
na novo obesili dva zvonova in uglasili
zvonjenje, obnovili križ vrh zvonika,
pod križem dali izdelati novo jabolko,
obnovili fasado, vstavili nova vrata in
okna ter glavno vzhodno okno okrasili
z vitražem. “Zahvaljujte se Gospodu,
ker je dober, ker na veke traja njegova
dobrota.” Psalm 118
K listini smo priložili še dve strani z imeni
članov ŽPS, ključarjev, gradbenega odbora,
dekanijskih duhovnikov ter domačih in
zunanjih mojstrov, ki so sodelovali pri
obnovi in povišanju zvonika.

OBNOVLJEN ZVONIK
FRANKOLOVSKE CERKVE
30. avgusta popoldan je frankolovska
farna cerkev, in s tem celo Frankolovo,
dobila novo podobo. Delavci podjetja
Remont so odstranili odre okrog zvonika
in slednji se je pokazal ves nov, lepih barv,
višji in z višjo streho. Iz prejšnjih slabih 30
metrov je višina križa zrasla na dobrih 40
metrov. Stene zvonika so namreč povišane
za 5,30 m, nova streha pa od prejšnje višja
za dobrih 6 m. Novo bakreno streho (prej
je bila krita s škriljem) so pod okriljem
Remonta izdelali mojstri iz tesarstva
Knuplež ter krovstva Mohorič. Geodetske
meritve so pokazale, da so zvonik, streha
in križ povsem ravni, kar je lep gradbeni
dosežek, saj so steho delali na tleh in jo
25. julija z dvigalom posadili na zvonik.
Pod križem je tudi novo pomedeninjeno
jabolko. V njega smo dali rokopisno listino
in spominske kovance. Vsebina listine,
ki se po tradiciji zapiše v en stavek, je
naslednja:
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Branko Cestnik

Društva
SPOMINSKI POHODI NA
TRIGLAV

ROCK ŽUR MLADINSKEGA
DRUŠTVA FRANKOLOVO

POMLAD–POLETJE V
DRUŠTVU KUŠT

Zveza borcev Slovenije je v letu 1985
organizirala prvi spominski pohod na
Triglav s proslavo ob zaključku. Ta pohod
in vsi kasnejši, so organizirani v spomin
partizanskim patruljam, ki so se leta 1944
povzpele na vrh Triglava in izobesile
slovensko zastavo, do tedaj izobešeno
nemško pa odstranile. Teh pohodov se je iz
krajevnih organizacij ZB (Zveza borcev),
ki spadajo, oziroma so spadale pod
Območno združenje borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Vojnik –
Dobrna. Od spomladi lanskega leta se teh
pohodov udeležujemo kot delegacija tega
združenja.

Tudi letos je Mladinsko društvo Frankolovo
popestrilo še zadnje dihe poletnih počitnic
z že kar petim ROCK ŽUROM, ki se je
odvijal 30. avgusta v parku na Frankolovem.
Ker se radi veselimo na preprost način in
tudi samo z dobro voljo če je treba, smo
se zabavali ob zvokih mladih rock skupin,
kot so Kronika, DOT., Dungeon Keepers
in Soul of Discretion, s tem pa smo tudi
uresničili našo željo, da pomagamo mladim
skupinam, da se pokažejo v našem kraju in
da mogoče pripomoremo k njihovi še večji
prepoznavnosti.
Pri iskanju pomoči za izvedbo ROCK
ŽURA smo le našli ljudi, ki so pozabili
na sebičnost in podali svojo roko pomoči
nam mladim, zato bi se radi zahvalili PGD
Frankolovo, KS Frankolovo, Gostišču
Fink, Pekarni Boč, Štefaniji Pobirk, s. p.,
Suzani Urlep, s. p., Avreliju Žnidaršiču,
Borisu Ramšaku, s. p., Elektroinženiringu
Lilija, Kovi d. o. o., K2 d. o. o., Avtovidu
d. o. o., Baru Jack Frankolovo in pa seveda
zaposlenim v Mercatorju na Frankolovem.
Na te naše že skoraj tradicionalne
rock žure smo zelo ponosni, saj mladi v
društvu kljub ﬁnančnemu primankljaju in
vsem napetostim okoli nas vedno stopimo
skupaj, da si pomagamo in naredimo, kar
smo si zadali in to je najbolj pomembno.
Mi smo se imeli ‘fajn’, za tiste, ki jih pa
ni bilo pa upamo, da sta se naše veselje
in klic po druženju ter mladosti slišala
daleč naokrog ter privabila ne le mlade po
starosti, ampak tudi mlade po duši.

Letos smo konec meseca maja v društvu
KuŠt ugodili želji naših sokrajanov in
za njih pripravili turnir v streljanju z
zračno puško. Ob 5. uri popoldne so se
na igrišču v Črešnjicah začeli zbirati prvi
tekmovalci, ki so po prijavi nestrpno,
polni tekmovalnega duha, čakali pričetek
turnirja. S turnirjem smo pričeli ob 18. uri.
Bilo je zelo zabavno, saj so tekmovalci bili
večinoma sokrajani in so se dobro poznali,
tako da brez medsebojne tekmovalnosti,
prijateljskega zbadanja in spodbujanja
vsekakor ni šlo. Po dobri uri in pol smo
dobili tri ﬁnaliste, ki so si v ﬁnalu s 5.
dodatnimi streli razdelili prva tri mesta v
naslednjem vrstnem redu: 1. Alojz Pušnik,
2. Dušan Hudej, 3. Karli Štante.
Za nadaljnje prijetno vzdušje sta poskrbela
ansambel Prijatelji in Ansambel bratov
Pušnik, ki sta do uradne podelitve medalj
že dodobra razgrela obiskovalce in
napolnila plesišče. Skupaj s tekmovalci
in obiskovalci smo se prijetno zabavali
še pozno v noč. Da pa imamo poleg
zabavnega v društvu tudi mnogo športnega
in delovnega duha, smo dokazali v poletnih
mesecih, ko smo ob večerih in nedeljskih
popoldnevih vedno napolnili igrišče in se
udarili v prijateljskih nogometnih tekmah,
občasno pa smo zaigrali še rokomet. Celo
poletje smo tudi skrbeli za okolico igrišča,
pobirali smeti in kosili travo, avgusta pa
dva vikenda barvali še ograjo, ker hočemo,
da nam je igrišče v Črešnjicah v ponos.
Veselimo se že jeseni, saj vemo, da nas
čaka še mnogo prijetnih društvenih
dogodkov, kot so nogometni turnirji,
kostanjev piknik in še kaj. Zato ste vsi, ki
se radi družite in veselite z mladimi, lepo
vabljeni v Črešnjice, vam v popestritev in
nam v vzpodbudo.

Ti pohodi so skupno domoljubno dejanje
Zveze veteranov vojne za Slovenijo,
Policijskega
veteranskega
združenja
Sever, Zveze časnikov Slovenije in Zveze
združenj borcev NOV.
Letošnji 23. spominski pohod, ki je bil
11. in 12. julija, je bil posvečen Triglavu
– simbolu slovenstva, partizanskim
patruljam, ki so se v boju za svobodo
povzpele na vrh v letu 1944, 65-letnici
7. SNOUB Franceta Prešerna, 60-letnici
Združenja borcev za vrednote NOV, 40letnici ustanovitve Teritorialne obrambe,
15-letnici ustanovitve Združenja veteranov
vojne za Slovenijo in 500-letnici rojstva
Primoža Trubarja.
V zadnjih letih se tega pohoda udeležuje
okoli 15 pohodnikov iz Ankarana in prav
toliko iz Ajdovščine. Te skupine rabijo 5
do 7 dni, da pridejo peš na Triglav.
Na omenjenih pohodih, predvsem pa na
zaključnih javnih prireditvah na Rudnem
polju se zbere več tisoč ljudi med katerimi je
vedno več pripadnikov mlajše generacije.

Udeleženci pohoda

Na svidenje prihodnje leto!

Matej Štante

Mladinsko društvo Frankolovo

17. september 2008

57

OgledalO 09/67

Kronika
OBISKALI SMO NAŠEGA
KRAJANA CIRILA
PUNGARTNIKA

Združenje borcev za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna

Vabilo na pohod
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna
organizira tradicionalni pohod PO
POTI XIV. DIVIZIJE.
Pričetek pohoda je z Velike Ravni, v
soboto 20. 9. 2008, ob 8.00.
Zbirno mesto je pri Pogladiču.
Pot bo potekala preko Brdc, do
glavnega spomenika na Dobrni,
kjer bo ob 12. uri krajša spominska
slovesnost z zaključkom.
Hoje je za dobre tri ure, vabljeni člani
in dobrodošli vsi ljubitelji krajših
pohodov.
Če se pohoda ne morete udeležiti,
pridite ob 12. uri na spominsko
slovesnost.
Poskrbljeno bo tudi za prevoze tistih,
ki bodo pustili avtomobile na Veliki
Ravni.
Vse podrobne informacije dobite pri
vodji pohoda Karolu Žibretu, GSM.:
040 120-264.
Odbor za pohode ZB za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna

ZLATA MAŠA GOSPODA
FRANCA BRECLA
V nedeljo, 29. 6. 2008, na praznik
apostolov Petra in Pavla, je minilo 50 let,
kar je bil v duhovnika posvečen Franc
Brecl. Ponovitev zlate maše, ki je bila pred
tednom dni v domači župniji Šentjanž,
je potekala v Vojniku, kjer zdaj živi v
Špesovem domu starejših krajanov.
Svete maše so se poleg domačih faranov
udeležili tudi njegovi sorodniki. Naše
molitve so bile namenjene zahvali za zlat
jubilej in prošnji, da bi bilo v prihodnje več
novih maš.

Naš krajan Ciril Pungartnik je praznoval
85 let.
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Naša krajanka Ivana
praznovala 96 let.

Medved

je

V četrtek, 29. 5. 2008, je 85. rojstni dan
praznoval gospod Ciril Pungartnik iz Lipe
pri Frankolovem. Na njegovem domu smo
ga obiskali predstavniki KS Frankolovo
ter Komisije za socialna vprašanja, skupaj
s predstavnico Župnijske Karitas in mu
izročili majhno pozornost.

Ciril Pungartnik je bil nezakonski sin,
zato njegova mladost ni bila postlana
z rožicami. Leta 1943 je bil nasilno
mobiliziran v nemško vojsko, leta 1944 je
bil ujetnik angloameriške vojske v Belgiji,
od koder je bil mobiliziran v Anglijo. Istega
leta je vstopil v NOB in se pridružil 5.
Prekomorski brigadi. Po končani vojni se je
leta 1948 vpisal v vinogradniško-sadjarsko
šolo in jo uspešno končal. Zaposlil se je v
Hotelu Paka v Velenju, kjer je tudi dočakal
odhod v pokoj leta 1983. S svojo zakonsko
partnerico Karolino sta uživala lepa leta, a
žal ga je prerano zapustila. Svoj dom si je
nedaleč vstran ustvarila hčerka Dragica, ki
skrbi za očeta.

V mesecu avgustu, natančneje 20. 8.,
so predstavniki Krajevne skupnosti
Frankolovo in Komisije za socialna
vprašanja skupaj s predstavnico Župnijske
Karitas obiskali našo krajanko Ivano
Medved v Špesovem domu v Vojniku, ki
je dopolnila častitljivih 96 let. Ob njenem
rojstnem dnevu smo ji čestitali za visoki
jubilej, gospa Ivana pa je bila poleg čestitk
vesela že samega obiska.
Ines Novak

90 POMLADI

Želimo mu še veliko zdravih let in veselja
v krogu svojih domačih. Ko smo odhajali,
se nam je iskreno zahvalil za obisk in
dodal, da se spet vidimo ob njegovem 90.
rojstnem dnevu. Optimistično, ni kaj in
upamo, da bo res tako.

V času od marca do julija so kar
štiri naše članice dopolnile 90 let.
Slavljenke smo obiskali, jim čestitali
za njihov visoki jubilej in jim želeli
še veliko srečnih dni. Izročili smo
jim tudi skromna darila. Tako so
praznovale: Neža KOLAR iz Bovš
8. januarja, Frančiška ŠOŠTER
iz Dola pod Gojko 3. marca, Ana
GORENAK iz Podgorja pod
Čerinom, ki je v domu v Šentjurju,
1. maja ter Kristina PAVŠER, ki
smo jo obiskali v Špesovem domu v
Vojniku, 13. julija. Vsem še enkrat
čestitamo in še na mnoga zdrava in
srečna leta.

Ines Novak

Ivan Robačer

Milena Jurgec
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VRAČILO VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE
V glasilu Občine Vojnik, Ogledalo št.
65, april 2008 je Komisija za vračilo
vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje pri Občini Vojnik objavila
članek o poteku aktivnosti vračila
vlaganj in z njim občane seznanila, da
je bila sklenjena prva poravnava za en
del Krajevne skupnosti Nova Cerkev.
Danes pa vas obveščamo, da smo po
prejetju sredstev na račun Občine
Vojnik (konec meseca aprila 2008)
z naročniki, oziroma upravičenci za
del KS Nova Cerkev v mesecu maju
sklenili poravnave in v mescu juniju
izvedli tudi izplačila.
Komisija si še v naprej prizadeva izvajati
vse aktivnost, tako v pisni in telefonski
obliki v zvezi s posredovanjem
Državnemu pravobranilstvu v Ljubljani
za čim prejšnjo odločitev o zahtevku za
vračilo vlaganj za preostale upravičence
v KS Nova Cerkev, KS Frankolovo in
KS Vojnik.
Tako je v mesecu juliju prispelo
obvestilo za vračilo vlaganj v KS
Frankolovo. Podan je bil zahtevek
za dopolnitev in predložitev dodatne
dokumentacije. Komisija je to storila
in v roku posredovala Državnemu
pravobranilstvu v Ljubljano. Čakamo
odgovor.

IZLET ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV ORATORIJ V VOJNIKU
S FRANKOLOVEGA
Ste vedeli, da prav v ZDA stoji najvišji
spomenik, ki je bil kadar koli postavljen
kakšnemu Slovencu? Ta čast je doletela
Friderika Barago, slovenskega misijonarja,
škofa, popotnika in slovničarja, ki je
večino svojega misijonskega delovanja
namenil ameriškim Indijancem. Če želite o
tem velikem Slovencu 19. stoletja izvedeti
še več, priporočamo ogled njegove
rojstne hiše v Mali vasi pri Dobrniču.
Priporočamo, da se pri potepanju po
Dolenjski in Suhi krajini ustavite še v
Marijini cerkvi na Zaplazu, ki po besedah
tamkajšnjega župnika pomaga pri vseh
tegobah, s pomočjo 15. poldnevnika, ki
poteka natanko skozi Trebnje, naravnate
točen čas ter si v Baragovi galeriji v
Trebnjem ogledate razstavo iz življenja in
dela dr. Alojzija Šuštarja.
To vam priporočamo župnijski sodelavci
s Frankolovega, ki smo si vse našteto, in
seveda še kaj zraven, ogledali v soboto, 30
avgusta. Z dobro voljo in pesmijo, ki je že
tradicionalno stalna spremljevalka naših
aktivnosti, predvsem pa izleta, smo dan
zaključili ob gurmanskih užitkih, ki so jih
pripravile pridne roke dolenjskih vinarjev
– nepogrešljivem cvičku, dobri hrani in
obujanju spominov, kako smo »očuvali
baker za turn«. Hvala organizatorjem in
vsem, ki ste kakor koli pripomogli, da je
izlet vsako leto tako lep dogodek. Tako
potep, kakor tudi sodelovanje pri župnijskih
aktivnostih in cviček toplo priporočamo!

Od četrtka, 26. 6. 2008, do sobote, 28.
6. 2008, je v župniji Vojnik potekal
oratorij z naslovom Odpri oči. Oratorija
se je udeležilo 40 otrok različnih starosti.
Vodja oratorija je bila Klara Lipičnik,
animatorji Lea in Jure Rezar, Sara Špes,
Marko Štante, Jasna Žerjav, Urška
Jurgec in Alja Skamen ter pomočniki
animatorjev Andrej Marguč, Uroš Jurgec,
Jelka Okrožnik in Marica Gorenak. Vsak
dan so pričeli z druženjem in s petjem
pred cerkvijo. Nadaljevali so s sveto
mašo, ki jo je daroval župnik Anton
Perger.

Alenka Blazinšek

Milena Jurgec

Vsebina se je povezovala z igrico
animatorjev in s kasnejšo katehezo.
Ogledali so si ﬁlm in izdelovali svečke.
Predvsem pa so se veliko igrali in
prepevali. Zadnji dan so šli skupaj s starši
na pohod do cerkve Svetega Tomaža, ki
so ga zaključili s sveto mašo in z dobro
malico. Hvaležni smo, da si mladi
vzamejo čas za prostovoljno delo z otroki,
saj prevzamejo veliko odgovornost, ki
se je večina staršev zaveda, najde pa se
tudi kakšen, ki se mu zdi samoumevno,
da drugi skrbijo za njegovega otroka.
Oratorij je bil tudi duhovna priprava na
zlato mašo duhovnika v Špesovem domu
v Vojniku Franca Brecla.

O vseh bistvenih zadevah in rezultatih
svojih aktivnostih ter rešitvah vas
bomo še v naprej sproti obveščali,
osebno in preko glasila Ogledalo.
Prosimo za razumevanje, saj smo z
Državnim pravobranilstvom večkrat
na vezi in upamo, da bo to urejeno v
jesenskem času.
Milan DEČMAN,
predsednik Komisije za VVJTO
17. september 2008
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Lestvica po spomladanskem delu st. pionirji

KOŠARKARSKI
KLUB VOJNIK
KK Vojnik vabi na košarkarske tekme 2. državne lige za
mladince, ki so ob 17. uri po naslednjem razporedu
VOJNIK

CELJSKI VITEZ

nedelja, 28. 9. 2008

VOJNIK

NAZARJE

nedelja, 12. 10. 2008

VOJNIK

NAZARJE

nedelja, 26. 10. 2008

VOJNIK

KONJICE

nedelja, 9. 11 .2008

VOJNIK

ZAGORJE

nedelja, 30. 11. 2008

Košarkarski klub Vojnik vabi na košarkarske tekme
državnega prvenstva svojih ekip doma, v Vojniku po
naslednjem razporedu:
MLADINCI (U18)
Tekme mladincev so ob nedeljah ob 17. uri
VOJNIK

HOPSI POLZELA

28. 9. 2008

VOJNIK

CELJSKI VITEZ

12. 10. 2008

VOJNIK

NAZARJE

26. 10. 2008

VOJNIK

CELJSKI KK

9. 11. 2008

VOJNIK

KONJICE

30. 11. 2008

VOJNIK

ZAGORJE

25. 1. 2009

KADETI (U16)
Tekme kadetov so ob sobotah ob 11.30
VOJNIK

HOPSI POLZELA

27. 9. 2008

VOJNIK

KELEJA

11. 10. 2008

VOJNIK

ZLATOROG LAŠKO

25. 10. 2008

VOJNIK

PREBOLD

15. 11. 2008

VOJNIK

NAZARJE

29. 11. 2008

STAREJŠI PIONIRJI (U14) – 2. SKL Vzhod
Tekme st. pionirjev v jesenskem delu so ob nedeljah ob 11.30
VOJNIK

CELJSKI VITEZ

nedelja, 28. 9. 2008

VOJNIK

DOMŽALE

nedelja, 12. 10. 2008

VOJNIK

ZAGORJE

nedelja, 26. 10. 2008

VOJNIK

HRASTNIK

nedelja, 9. 11 .2008
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Mesto

Ekipa

1

CELJSKI
VITEZ

2

št.
tekem zmage porazi

dane:
prejete:

razlika

točke

6

6

0

433:232

201

12

ZAGORJE

6

6

0

423:240

183

12

3

VOJNIK

6

5

1

369:217

152

11

4

DOMŽALE

6

4

2

364:261

103

10

5

ALPOS
ŠENTJUR

6

4

2

364:343

21

10

6

HRASTNIK

6

3

3

336:333

3

9

dane:
prejete:

razlika

točke

MLAJŠI PIONIRJI (U12)
Lestvica po spomladanskem delu – Vzhod 5
Mesto

Ekipa

1

ELEKTRA
ŠOŠTANJ

2

št.
tekem zmage porazi
6

6

0

523:75

448

12

VOJNIK

6

4

2

220:241

-21

10

3

VELENJE

6

2

4

105:322

-217

8

4

KOROŠKA

6

0

6

34:244

-210

2

Razporeda za jesenski del še ni.

VABIMO deklice in dečke od 1. razreda
naprej, ki jih
zanima košarka kot športno razvedrilo ali
pa tudi za
izpolnitev tekmovalnih ambicij, v
košarkarsko šolo.
Uvodni sestanek, za vse začetnike s starši pa
tudi tiste, ki so že trenirali in še niso razporejeni
v
tekmovalne selekcije, bo 22. 9. ob 16.00, v
telovadnici OŠ Vojnik, 29. 9. ob 16.30 pa v Novi
Cerkvi .
Prijavnice lahko dvignete in oddate v tajništvu
šole, na podružničnih šolah pa pri svojih
učiteljih.
DODATNE INFORMACIJE: Robi Suholežnik
– 031 299-399, Marjan Oprčkal – 031 564-115.

Šport
NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA
FRANKOLOVO
V soboto, dne 7. junija 2008, je v okviru
občinskega praznika v telovadnici OŠ
Frankolovo, pod okriljem ŠD Frankolovo,
potekal tradicionalni namiznoteniški turnir
za prehodni pokal KS Frankolovo.
Ljubitelji bele žogice so uživali v zanimivih
in napetih dvobojih. V ﬁnalu, kjer so se
prvi štirje tekmovalci iz predtekmovanja
po skupinah pomerili med sabo, vsak z
vsakim, je najbolj mirne živce ohranil
Alex Poropat iz Celja in zasluženo osvojil
turnir. Tako domačinu Primožu Pinterju ni
uspelo zmagati še tretjič zapored in je bil na
koncu zadovoljen tudi z drugim mestom.
Tretje mesto je osvojil Marjan Čretnik iz
Črešnjic, vodja namiznoteniške sekcije.

OBČINSKA LIGA SMS VOJNIK 2008
Z dnem 22. 8. 2008 se je pričel jesenski del občinske lige SMS VOJNIK 2008.
Izidi 16. kroga: RC Plan M – Vojnik Pizzeria Limbo 0 : 24, NK Trobentica – Nirvana 11
: 4, Avtoprevoz. Meh Roman – ŠRD Freddy 69 18 : 6, Mali Paris – Aligatorji 3 : 0 b.b.,
Team Honda Čepin – Etra d. o. o. 8 : 2, Rozntall – Natis
3 : 5, ŠD Frankolovo – Terra Cafe 10 : 4, NK Transport Rogel – F 5 9 : 2.
Izidi 17. kroga: Terra Cafe – Avtoprevoz. Meh Roman 10 : 4, Aligatorji – Rozntall 8 : 4,
NK Transport Rogel – RC Plan M 18 : 0, ŠRD Freddy 69 – NK Trobentica 6 : 9, Nirvana
– Mali Paris 4 : 3, Etra d. o. o. – Vojnik Pizzeria Limbo 2 : 5, F 5 – ŠD Frankolovo 7 : 18,
Natis – Team Honda Čepin 4 : 12.
Lestvica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
13
13
12
12
11
10
10
9
6
6
4
3
3
1
1

1
1
0
2
2
1
1
0
0
2
3
0
3
1
0
1

3
3
4
3
3
5
6
7
8
9
8
13
11
13
16
15

159:80
127:85
135:86
130:68
133:89
107:76
125:85
111:101
106:86
96:93
94:91
91:137
77:115
73:147
92:193
81:205

40
40
39
38
38
34
31
30
26(-1)
19(-1)
19(-2)
12
11(-1)
10
3
3(-1)

VABILO na TURNIR TROJK za OSNOVNOŠOLCE in MLADINO

S tem turnirjem se je uradno zaključila
nadvse uspešna
sezona. V sezoni
2007/08 smo se namreč udeležili tudi 1.
medobčinske zimske lige v namiznem
tenisu-ekipno v Slovenskih Konjicah, kjer
se je po 11. zadnjem odigranem krogu v
močni konkurenci skupne zmage brez
poraza veselila ekipa naše sekcije in
osvojila ligo. V postavi: Matej Motoh,
Alex Poropat, Marjan Čretnik in Primož
Pinter.
V prihajajoči sezoni pa si želimo čim
več odigranih iger in da bi se tradicija
namiznega tenisa
na Frankolovem
nadaljevala tudi v prihodnje.

v petek, 26. septembra, ob 14. uri
na igrišču OŠ Vojnik, v primeru slabega vremena pa v telovadnici
Ob prazniku občine Vojnik KK Vojnik vabi na tradicionalni turnir v trojkah
in tekmovanje v metanju prostih metov in trojk učence in učenke osnovnih
šol in srednješolsko mladino. Za tekmovanje v igri TRI na TRI lahko
sodelujejo ekipe v naslednjih kategorijah:
do 5. razreda dečki in deklice mešano,
in 7. razred dečki, 6. in 7. razred deklice,
8. razred dečki, 8. razred deklice,
9. razred dečki, 9. razred deklice,
mladinci do 20 let, mladinke do 20 let.
Ekipo naj sestavljajo 3 do 4 igralci ali igralke.
Kdor nima ekipe, lahko tekmuje tudi v metanju trojk
ali prostih metov!
Dodatne informacije na tel. 031 564-115

Primož Pinter
17. september 2008
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NAPREDEK V SMUČARSKIH
SKOKIH SE NADALJUJE
Smučarsko društvo Vizore še naprej
uresničuje svoje poslanstvo. Za nami je
uspešna poletna sezona, v kateri je Timi Zajc
v kategoriji dečki do 9 let osvojil 1. mesto
na mednarodnem tekmovanju Alpe Adria,
ki je potekalo v sosednji Avstriji. Skakalci
našega društva redno in pridno trenirajo. V
mesecu avgustu so se s trenerjem Slavkom
Grmom odpravili na enotedenske priprave
v Beljak, kjer so poleg izboljšanja tehnike
skoka in opravljenih številnih skokov
izboljšali tudi svoje osebne rekorde. Tako
sta David Grm in Jernej Klarič dosegla nov
osebni rekord na 90-metrski skakalnici, ki
pri obeh trenutno znaša 85 metrov.

Rezultati: Kategorija deklice do 11 let:
1. mesto – Jerica Horjak (ŠK Breze), 2.
mesto – Jerneja Brecl (SSK Velenje),
3. mesto – Tanja Fricelj (SSK Ljubno
BTC). Kategorija dečki do 10 let: 1. mesto
– Vid Vrhovnik (SSK Velenje), 2. mesto
– Gašper Brecl (SSK Velenje), 3. mesto
– Metod Šnabl (SSK Mislinja). Kategorija
cicibani do 9 let: 1. mesto – Timi Zajc (SD
Vizore), 2. mesto - Sven Zagomilšek (SSK
Mislinja), 3. mesto – Ožbej Jelen (SSK
Velenje), 4. mesto – Jaka Muhedinovič
(SD Vizore), 7. mesto – Miha Lipovšek
Ročnik (SD Vizore), ki je bil tudi najmlajši
tekmovalec na tekmi (Miha se je rodil leta
2003). V jesenskem delu čakajo naše fante
tekmovanja za državni pokal Cockta, ki se
bo nadaljeval tudi v zimski sezoni, v kateri
se obeta kar nekaj tekem tudi v Vizorah.
Več o tem v prihodnji številki Ogledala.
V šolskem letu 2008/2009 bo zaradi
želje nekaterih učencev in staršev na OŠ
Vojnik organizirana tudi posebna interesna
dejavnost – krožek smučarskih skokov.
Podrobnosti krožka bodo predstavljene
na roditeljskem sestanku v mesecu
septembru, za dodatna pojasnila pa lahko
pokličete tudi našega trenerja Slavka Grma
na tel. (031) 590-859. Podrobnosti, slike in
druge zanimivosti ter aktualne dogodke na
in ob skakalnicah v Vizorah lahko redno
spremljate tudi na naši spletni strani: www.
geocities.com/sdvizore.
Klemen Kotnik, SD Vizore

Društvo je v tem letu pridobilo s pomočjo
sponzorjev in Občine Vojnik tudi novo
vozilo za prevoz otrok na treninge in
tekmovanja. Tako je sedaj zagotovljena
maksimalna varnost za prevoze otrok.
Priprava in uspešna izpeljava tekem v
smučarskih skokih v Vizorah je že stalnica.
V letu 2008 smo izvedli nočno tekmo ob
20. obletnici Smučarskega društva Vizore,
pred tem je potekalo državno prvenstvo
za dečke na 25-metrski skakalnici. Ob
krajevnem prazniku KS Nova Cerkev
smo 22. junija izvedli tradicionalno
revijo skokov na 13-metrski skakalnici,
ki je prekrita s plastično maso. Otroci iz
sedmih smučarsko-skakalnih klubov in
društev so tekmovali v treh kategorijah.
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KOLESARSKI VZPON NA
STRNADOV TRAVNIK
Prišel, videl, zmagal! Tako bi lahko opisali
tudi letošnji, že 4. kolesarski vzpon, ki
se je zgodil v Socki, saj je Dejan Vračič
zmagal že tretje leto zapored in si s tem
prikolesaril prehodni pokal v trajno last.
Na startu vzpona se je zbralo 54 kolesarjev
in prav vsi so prispeli na cilj 4-kilometrske
proge, ki je bil na Strnadovem travniku.
Veseli nas dejstvo, da se je zbralo precej
otrok in da se je med tekmovalci razvilo
prav posebno tekmovanje, saj smo bili
vsi pod vtisom olimpijskih iger, ki so
bile v tem času v polnem zamahu. Med
tekmovalci je bilo že na startu vzpona
videti veliko motivacije, saj je bila letošnja
17. september 2008

dirka še zadnja priložnost za postavitev
novega rekorda te proge. Dejan Vračič je
sicer odpeljal zelo dober čas 14:24, a to
ni zadostovalo za nov rekord. Ne moremo
mimo super časa in ženskega rekorda
trase, ki ga je postavila Lucija Ankon, in
sicer 18:13. S tem časom je bila tudi 8. v
absolutni razvrstitvi. Posebej bi omenili
tudi Marka Čretnika, ki se je do sedaj
udeležil vseh vzponov in vselej osvojil 2.
mesto.
Po slabi uri tekme, ko so vsi tekmovalci
prispeli na cilj, je sledila zaključna
prireditev. Še pred tem pa so marsikaterega
moškega tekmovalca z Redbullom
razveselile mične hostese. Na zaključni
prireditvi so se vsi tekmovalci okrepčali,
nato pa je sledila podelitev pokalov
najboljšim in nagrad vsem tekmovalcem.
Zahvaliti se moramo vsem sponzorjem, ki
jih je vsako leto več in brez katerih ne bi
bilo mogoče tako kvalitetno organizirati
vzpona. Cenimo vašo podporo! Hvalam
tudi Strnadovim za prostor in dobro voljo.
Torej, vidimo se naslednje leto, 15. 8. 2009,
na novi daljši trasi, z novim prehodnim
pokalom in s še kakšnim presenečenjem.
Rezultati po kategorijah:
Dečki do 15 let:
1. Matija Božnik 21:58
2. Jure Sentočnik 23:45
3. Andrej Oprčkal 25:25
Moški med 16 in 35 let:
1. Dejan Vračič 14:24
2. Marko Čretnik 15:24
3. Blaž Pristovnik 16:14
Moški nad 35 let:
1. Robert Bauman 16:25
2. Brane Škoberne 17:42
3. Andrej Lapornik 18:16
Ženska kategorija:
1. Lucija Ankon 18:13
2. Tjaša Svetel 26:48
3. Marjana Mastnak 29:56

ŠD Socka

Šport
PRIREDITEV »KATRCA«
ŠPORTNI CENTER VOJNIK SE
PREDSTAVLJA – SQUASH
V športnem centru Vojnik se nahaja
poleg gostinskega dela tudi SQUASH
dvorana za igranje squasha ter izvajanje
drugih programov, kot je ﬁtnes dvorana,
ki je opremljena z najmodernejšimi ﬁtnes
napravami.
Za otroke in mladino smo v poletnih
mesecih pripravili brezplačni dve urici
vadbe v dvorani, kjer so imeli pod
vodstvom mentorja prilagojen karate
in vadbo za otroke prav tako pa pod
nadzorom izvajanje vaj v ﬁtnesu pod
vodstvom trenerja in pedagoga gospoda
Aljaža, vadbo v squashu je vodil priznani
trener in pedagog Rado Krušič. Poleg vseh
brezplačnih programov pa so v centru
izvajali tudi druge športne dejavnosti v
poletnih mesecih, in sicer izvajali aerobiko,
športni karate in pilates ter seveda ﬁtnes,
kjer je vse udeležence pričakal trener.
Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, se lahko
oglasijo v športnem centru, veseli bomo
vašega obiska.

21. junija 2008 je bila v Vojniku
prireditev Katrca pod okriljem
Radia Celje in v organizaciji
Občine Vojnik in PGD Vojnik.
Voditeljica
Klavdija
Vinder
se je na prireditev pripeljala s
helikopterjem.
Zvrstilo se je dvaindvajset
glasbenih skupin. Katrco je preko
celega popoldneva obiskalo okoli
3500 ljudi.
V humanitarni akciji za Vrtec
Mavrica v Vojniku so se
obiskovalci Katrce lepo izkazali.
Eden izmed darovalcev je bil
izžreban za polet z balonom nad
Vojnikom.
Ob zaključku smo bili prireditelji
in organizatorji zadovoljni z
obiskom in uspehom prireditve.
PGD Vojnik si želi še naprej
uspešnega sodelovanja z NT&RC.
Za PGD Vojnik
Zdenko Vrenko

Ines Novak
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Prireditve
OBČINA VOJNIK – PRIREDITVE
SEPTEMBER
ORGANIZATOR

ČAS

PROGRAM

PLANINSKO DRUŠTVO Sobota, 13. in
nedelja 14. september 2008
VOJNIK

POHOD KOMNA, BOGATIN, KRNSKA JEZERA, LEPENA
Inf. M. Blazinšek, 041 685 635.

ZB ZA VREDNOTE NOB Sobota, 20. september 2008
ob 8.00
VOJNIK – DOBRNA

TRADICIONALNI POHOD PO POTI XIV. DIVIZIJE
Pričetek pohoda je iz Velike Ravni. Zbirno mesto je pri Pogladiču. Pot bo
potekala preko Brdc, do glavnega spomenika na Dobrni, kjer bo ob 12. uri
krajša spominska slovesnost z zaključkom. Hoje je za dobre tri ure, vabljeni
člani in dobrodošli vsi ljubitelji krajših pohodov. Če se pohoda ne morete
udeležiti, pridite ob 12. uri na spominsko slovesnost. Poskrbljeno bo tudi
za prevoze tistih, ki bodo pustili avtomobile v Veliki Ravni. Vse podrobne
informacije dobite pri vodji pohoda Karolu Žibretu, 040 120 264.

KOŠARKARSKI KLUB
VOJNIK

ŽUPNIJA NOVA
CERKEV

Petek, 26. septembra 2008
ob 14.00

TURNIR TROJK ZA OSNOVNOŠOLCE IN MLADINO
Ob prazniku Občine Vojnik KK Vojnik vabi na tradicionalni turnir v
trojkah in tekmovanje v metanju prostih metov in trojk učence in učenke
osnovnih šol in srednje šolsko mladino na igrišču OŠ Vojnik, v primeru
slabega vremena pa v telovadnici. Za tekmovanje v igri TRI na TRI
lahko sodelujejo ekipe v naslednjih kategorijah: do 5. razreda dečki in
deklice mešano, 6. in 7. razred dečki, 6. in 7. razred deklice, 8. razred
dečki, 8. razred deklice, 9. razred dečki, 9. razred deklice, mladinci do
20 let, mladinke do 20 let. Ekipo naj sestavljajo 3 do 4 igralci ali igralke.
Kdor nima ekipe, lahko tekmuje tudi v metanju trojk ali prostih metov!
Informacije na tel. 031 564 115.

Od 26. do 28. septembra 2008

SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI
Informacije Župnija Nova Cerkev, 03 5772 303.

Sobota, 27. september 2008
9.00 otvoritev razstave o Trubarju
s kulturni programom

TURISTIČNO –
KULTURNO DRUŠTVO
GLOBOČE – DEDNI
VRH

10.00 predavanje o Trubarju
(dr. Jonatan Winkler)
11.00 graﬁčna delavnica
(približno 3 ure)
14.00 - 16.00 - ogled razstave pod
vodstvom predstavnika društva
Nedelja, 28. september 2008:
9.00 - 13.00 - ogled razstave pod
vodstvom predstavnika društva
14.00 – graﬁčna delavnica
(trajanje nekje do 16.00 )

ŠPORTNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – PRIMOŽ
TRUBAR IN NJEGOV ČAS. V okviru praznovanja Občine Vojnik
pripravlja Turistično – kulturno društvo Globoče – Dedni Vrh društvo
ob 500 letnici rojstva našega velikega Slovenca Primoža Trubarja
dvodnevno prireditev, ki bo potekala 27. in 28. septembra 2008 na
Turistični kmetiji Soržev mlin v Polžah pri Novi Cerkvi. Na prireditvi
bo Jože Žlaus prikazal tiskanje graﬁčnih listov s portretom Primoža
Trubarja in tretje strani njegove prve izdaje Katekizma iz l. 1550 in
to na kopiji stare graﬁčne stiskalnice iz tistega obdobja. Pripravili so
razstavo o Trubarjevem življenju in njegovih delih. O veličini Trubarja
bo v svojem zanimivem predavanju spregovoril dr. Jonatan Winkler, ki
je eden od največjih poznavalcev Trubarja. Prireditev je namenjena vsem
ljubiteljem tovrstne kulture, še posebno pa učencem naših osnovnih šol,
ki so pod mentorstvom Jožeta Žlausa spoznavali Trubarja ob tiskanju
graﬁk v maju in juniju 2008 na šolah v Vojniku in na Frankolovem.
Obe šoli se bosta tudi predstavili na prireditvi in pripravili ustrezen
program, ki bo popestril skupno praznovanje.
OSNOVNOŠOLSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU na igrišču v
parku na Frankolovem; kontaktna oseba Marko Kodela, 041-440-203.

Sobota, 27. september 2008
ob 9.00

OKTOBER
ORGANIZATOR
OSREDNJA
KNJIŽNICA CELJE
ODDELEK VOJNIK

ČAS
Sreda, 1. oktober 2008
ob 18.00
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PROGRAM

Ob prazniku Občine Vojnik bo predavanje univ. dipl. geog. Mojce
Tomažič, vodje Območne enote Zavoda RS za varstvo narave, z naslovom
Naravni spomeniki na območju občine Vojnik. Ob predavanju bo pripravljena
pregledna razstava, ki bo na ogled do konca novembra.

prireditve

Četrtek, 2. oktober 2008
ob 18.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV V PROSTORIH GOSTIŠČA
BOJANA FRANKOLOVO, kulturni program ter družabno srečanje s
pogostitvijo. Pred pričetkom srečanja pa je ob 17.00 sv. maša v cerkvi na
Frankolovem. Informacije Dušan Horvat, 041-624-492.

OBČINA VOJNIK

Petek, 3. oktober 2008
ob 18.00
ob 19.30

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VOJNIK
Slavnostna seja OS Občine Vojnik (učilnica OŠ Frankolovo).
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Vojnik (večnamenska dvorana
OŠ Frankolovo)

PGD VOJNIK

Sobota, 4. oktober 2008
ob 10.00

V. TRADICIONALNI »OKTOBERFEST«.

DRUŠTVO TALON
FRANKOLOVO

Nedelja, 5. oktober 2008
ob 14.00

ISKANJE ZLATEGA PRSTANA GRAJSKE GOSPE. Zbirališče
graščina Frankolovo, smer iskanja grad Lindek.

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
VOJNIK

Od ponedeljka 6.
do četrtka 9. oktobra 2008
dopoldan

V dopoldanskem času V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA.
TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na strelišču
Društva upokojencev Vojnik (strelske družine) in meddruštveno
tekmovanje v ruskem kegljanju na dvorišču DU Vojnik.

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
VOJNIK

Torek, 7. oktober 2008
od 13. 00 dalje

KS FRANKOLOVO

PIKNIK OB KOTLU pod šotorom na igrišču v Vojniku.

DRUŠTVO JADRALNIH
PADALCEV KAJUH

Sobota, 11. oktober 2008
ob 15.00

Kostanjev piknik pred bazenom na Frankolovem, inf. 041-644-827.

VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO
VOJNIK

Sobota, 11. oktober 2008
ob 10.00

PRED OBČINSKO STAVBO VINSKA TRGATEV PO STARIH
OBIČAJIH ŠEGAH PRI POTOMKI NAJSTAREJŠE VINSKE
TRTE, z bogatim kulturnim programom in obiskom vinske kraljice.
Prireditev se nadaljuje pod šotorom na igrišču.

Oktober 2008

POHOD OB PRAZNIKU OBČINE VOJNIK
IN KOSTANJEV PIKNIK.

Zadnji teden v oktobru 2008

RAZSTAVA DEDIŠČINE NAŠEGA DOMA, Mihaelova kapela v Novi
Cerkvi, info. Zvezdana Gal, 5772 202.

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK
TURISTIČNO
DRUŠTVO
NOVA CERKEV

NOVEMBER
ORGANIZATOR

ČAS

PROGRAM

VINOGRADNIŠKO–
VINARSKO
DRUŠTVO
VOJNIK

Sobota, 15. november 2008
ob 10.00

MARTINOVANJE pred Kmetijsko zadrugo Vojnik. Vljudno vabljeni.

VOKALNA SKUPINA
»IN SPIRITU«

November, 2008

Srečanje malih vokalnih skupin v dvorani Kulturnega doma v Vojniku.

DECEMBER
ORGANIZATOR
TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

ČAS
Prvi teden v decembru 2008

PROGRAM
TRADICIONALNI MIKLAVŽEV SEJEM
NA TRGU NOVE CERKVE.
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prireditve
Spominske slovesnosti ob Dnevu mrtvih
Obveščamo vas, da bodo v občini Vojnik ob sodelovanju s krajevnimi organizacijami
ZB za vrednote NOB in osnovnimi šolami komemoracije ob dnevu mrtvih, kjer se
bomo skupaj poklonili njihovemu spominu:

OBČINA VOJNIK
KS VOJNIK, petek, 24. 10. 2008
ob 10.00
Obisk spominskega obeležja na Dobrotinu:
- položitev venca
- govor predstavnika ZB Vojnik
- nastop OŠ Vojnik
ob 11.30

Pri spomeniku NOB Vojnik
- položitev venca
- govor Bena Podergajsa, župana Občine Vojnik
- nastop OŠ Vojnik

KRVODAJALSKA AKCIJA
V VOJNIKU
V četrtek, 7. 8. 2008, je v Osnovni šoli
Vojnik potekala krvodajalska akcija.
Kri je darovalo 71 darovalcev, nekaj pa
jih je bilo zaradi različnih zdravstvenih
vzrokov zavrnjenih. Vsem darovalcem
velja zahvala, ob enem pa naj bo to
vzpodbuda tistim, ki se za darovanje
krvi še niso odločili, da zberejo pogum
do naslednje akcije. Saj veste: »Nikoli
ne veš, kdaj boš tudi sam, ali kdo od
tvojih bližnjih, potreboval kri.«

KS NOVA CERKEV, petek, 24. 10. 2008
ob 9.30
Pri spomeniku NOB Nova Cerkev:
- položitev venca
- govor predstavnika ZZB Nova Cerkev
- nastop učencev POŠ Nova Cerkev
ob 11.00

Pri spominskem obeležju na Veliki Ravni:
- položitev venca
- govor predstavnika ZZB Nova Cerkev
- nastop učencev POŠ Socka
- položitev venca pri spominskem obeležju v Socki

KS FRANKOLOVO, petek, 24. 10. 2008
ob 10.30
Na pokopališču pri grobišču ZZB:
- položitev venca
- govor predstavnika ZZB Frankolovo
- nastop učencev OŠ Frankolovo

OBČINA DOBRNA
DOBRNA, četrtek 23. 10. 2008
ob 11.30 uri
Pri spomeniku na Dobrni
DOBRNA, petek 24. 10. 2008
ob 12.00 uri
Paškem Kozjaku na pokopališču

OBČINA ZREČE
STRANICE, 31. 10. 2008
ob 11.00
Pri grobu talcev na Stranicah
- položitev venca
- govor
- nastop KD Zreče
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Milena Jurgec
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