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Spoštovane
bralke in bralci!
Pred vami je decembrska številka
Ogledala,
ki je ponovno nekoliko
obsežnejša, kljub temu, da vseh prispevkov
zaradi prostorskih omejitev še vedno nismo
mogli objaviti. To nas vse bolj navaja k
razmišljanju, da bo potrebno predlagati
Svetu Občine Vojnik, da preidemo na
pogostejše izhajanje glasila, za kar bodo
potrebna tudi večja proračunska sredstva.
Ker pa imamo dolžnost obveščanja in
pravico do obveščenosti, mislim, da ne bo
težav, saj je prav, da so informacije sprotne
ter aktualne, da so kar najbolj sveže in
tiste, s katerimi lahko vplivamo tudi na
odločitve naših lokalnih oblastnikov.
Vse več prejemamo pomembnih in
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aktualnih, pa tudi kritičnih prispevkov,
česar smo veseli, saj to pomeni, da
glasilo pridobiva na branosti. Svet bi bil
morda precej lepši, če bi ljudje, skupine,
organizacije ali stranke pogosteje odkrito
izražali svoja pozitivna ali negativna
čustva. Da bi bile izjave ali stališča, kot se
v tej številki že tudi pojavljajo, kritične v
pozitivnem smislu, da opozarjajo na nekaj,
za kar nam ni vseeno. Prav pa je, da damo
istočasno možnost tudi vsem, da na kritiko
odgovorijo oz. zavzamejo stališče do
določenega odprtega vprašanja.
Na koncu koncev pa niti ni pomembno,
kako to povemo ali kdaj to povemo,
pomembno je le, da ni prepozno.
December je in prazniki so pred vrati.

Z dobrimi željami in s prazničnim
voščilom vam, spoštovane bralke in
bralci glasila, skupaj z ustvarjalci
Ogledala želimo blagoslovljene
božične praznike in srečno v novem
letu 2009.
Jure Vovk in
Uredništvo Ogledala
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
19. januarja 2009, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net).
Članke, prejete po 19. januarju, bomo objavili
v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Alenka Blazinšek
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Odprtje planinskega doma
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2008
Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.
OgledalO 12/68

Beseda župana
Čeprav je december in je občinski praznik
že davno za nami, pa vendar mislim, da je še
enkrat potrebno čestitati vsem dobitnikom grbov
in županovih priznanj. To so ljudje, ki so in še
darujejo del svojega časa, svojih sposobnosti in
dragocenih izkušenj za dobro sokrajanov.

POZDRAV OBČANKAM
IN OBČANOM!
Približujejo se božični in novoletni
prazniki in v hitenju, ki ga živimo, slišim
kakšen vzdih z željo po »normalnem
delovnem dnevu, prosti soboti ali nedelji
in kakšnem dnevu premora ...«
Navado imam, da v Ogledalu
odgovarjam na najbolj pogosta vprašanja
o problemih ali delih, ki jih izvajamo ali
bi jih morali.
V zadnjem času je bilo največ vprašanj
in opozoril v zvezi z vračili za telefonijo,
za katero še vedno nimamo točnega
datuma, komisija in občinska uprava pa
si prizadevata, da bi čim prej prišlo do
vračanja tudi v tistih KS, ki tega denarja
še niso prejele (do sedaj so denar prejeli
krajani v manjšem delu KS Nova Cerkev).
Veliko vprašanj in pisanj je bilo v zvezi
s signalom mobilne telefonije (ponekod
je slab, drugje ga sploh ni) in odgovori
mobilnih operaterjev kažejo predvsem
na to, da bo potrebno še počakati in da
nimamo natančnega odgovora, kaj lahko
na tem področju pozitivnega pričakujemo.
Vprašanja in zahteve prihajajo tudi
iz »spodnjega« Arclina in so povezana z
izgradnjo protipoplavnih ukrepov. Naša
prizadevanja so že stekla in upam, da bomo
pridobili tudi prve odgovore. Vsi zbrani
podpisi so bili poslani na ustrezni naslov
na Ministrstvo za okolje in prostor.
V javnih občilih in govoricah pa je
veliko natolcevanj in neresnic v zvezi z
zadolženostjo občine. Vključno s kreditom,
ki ga najemamo za poplačilo nekaterih
obveznosti in ga je OS potrdil na eni od
zadnjih sej, je zadolženost občine 61 % na
zakonsko dane možnosti.
Glede na veliko število projektov, ki
smo jih uresničili, se nam zdi ta odstotek
še sprejemljiv. Vsekakor pa so naše skupne
usmeritve za prihodnost: omejiti porabo in
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se ne zadolževati!
O ostalih delih in projektih, ki jih
realiziramo po občini, pišejo v nadaljevanju
sodelavci, zato se jih ne bom dotikal!
Zagotovo pa je vredno spregovoriti nekaj
besed na temo DILEMA:
V občini organizirajo različna društva,
sama občina in posamezniki veliko
prireditev v dvoranah, v šotoru ali na
prostem. V glavnem so vse te prireditve
organizirane z dovoljenji in z omejenim
časom.
Sam sem vesel tega, saj nam MNOGI
in predvsem mladi očitajo, da je »Vojnik
mrtev«, da je kot »smrt«, da se nimajo kam
dati. Drugi pravijo, da je v Novi Cerkvi
samo gasilska veselica in skoraj enako na
Frankolovem.
Verjamem in vem, da so nekatere
prireditve precej hrupne, da iz kakšnega
lokala prihaja tudi kakšna malo bolj glasna
glasba. OD VSEH TEH PRIREDITEV
JIH JE ZELO MALO, DA KATERA OD
NAŠTETIH NE BI BILA prijavljena
policiji, ne glede na to, ali so prireditev
organizirali mladi v Vojniku, ali na
Frankolovem, ali da so prireditev
organizirali gasilci kjer koli v občini. Da
je bila prireditev takšnega ali drugačnega
značaja.
Potem tečejo postopki, ugotavljanje
pravilnosti prijave in seveda v skrajnem
primeru sledi tudi kazen. Če takšno kazen
dobi recimo športno-kulturno društvo v
manjšem kraju, je ne more plačati!? Če na
tej ali kateri drugi prireditvi pristavi svoj
‘piskrček’ še SAZAS, potem je mera polna !
KDO BO OB VSEH TEH PROBLEMIH
ŠE ORGANIZIRAL PRIREDITVE?
Ali smo res tako različni in ali res
vedno nekoga vse moti!?
V občini je v društva vključena desetina
prebivalstva, ki organizirajo in prihajajo na
te prireditve in seveda vabijo tudi druge.
Po njihovi zaslugi se v občini »dogaja«!
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A kako dolgo se še bo – ob takem ravnanju
posameznikov?
Tudi SILVESTROVO
bo zagotovo
hrupno, zato vam iskreno želim, da bi
vam novo leto prineslo zdravja in osebne
sreče; gospodarstvenikom poslovno
zadovoljstvo; kmetom, da bi zemlja bogato
obrodila!
Pred novim letom bo tudi božič, dan, ki
nas naj združuje, povezuje in umirja.
In moj spomin bo na ta dan še posebej
povezan s tistimi, ki živijo v Špesovem
domu, s tistimi, ki trpijo, ki bodo v teh
dneh prikovani na bolniško posteljo. Tudi
mladi naj v teh počitniških in prazničnih
dneh doživijo iskreno veselje, ki ne bo
povezano z vandalizmom in zasvojenostjo.
Moja misel in iskrena želja bosta v tistih
dneh pohiteli tudi k našim zdomcem,
razseljenim po vsem svetu: tudi njim naj
misel na domovino polepša praznične
dni.
Pravijo, da smo v krizi, v ﬁnančni in še
drugačni.
»Kriza je lahko tudi blagoslov! Spodbudi
nas, da začnemo razmišljati o pravih
vrednotah življenja. Odločiti se moramo
kaj je resnično pomembno!« je zapisal
Bosmans.
Morda se bo pa vse to zgodilo že v novem
letu?
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Gospodarstvo - komunala
POTEK PRIPRAVE
STRATEŠKEGA RAZVOJNEGA
NAČRTA OBČINE VOJNIK
»Če ne veš, kam greš, je vsaka pot prava.«

(izposojena misel)

Vsaka organizirana skupnost si
sčasoma oblikuje svoj razvojni načrt in
se po njem ravna. Tudi večina sodobnih
občin v Sloveniji ima deﬁniran svoj bodoči
razvoj v obliki strategij razvoja. Strategija
razvoja občine je eden od dolgoročnih
planskih dokumentov in je osnova za
njen gospodarski, prostorski in družbeni
razvoj.
Občina Vojnik je na pobudo svetnikov
in nekaterih prebivalcev pristopila k
snovanju Strateškega razvojnega načrta. V
ta namen sta bili ustanovljeni širša in ožja
skupina za pripravo razvojne strategije.
V ožjem smislu to skupuno sestavljajo
dr. Bogomir Kovač, Damjan Pinter,
Žarko Samec, Benedikt Podergajs, Smilja
Presinger, Barbara Mikuš in predsednik
skupine Samo Kunej. V širšem sestavu
pa skupino poleg naštetih tvorijo še:
predsedniki občinskih odborov; Branko
Petre (ﬁnančni), Peter Operčkal (okolje in
komunala), Marjan Kovač (kmetijstvo),
Janez Karo (družbene dejavnosti), nadalje
predsedniki krajevnih skupnosti; Mirko
Kraševec (KS Vojnik), Dušan Horvat (KS
Frankolovo), Marjan Jezernik (KS Nova
Cerkev) ter predstavniki zainteresirane
javnosti; Jure Ferlež.
Skupina za pripravo strategije se je
doslej sestala na treh sestankih, prvem
konstitutivnem in dveh delovnih sestankih,
v okviru katerih je bilo oblikovano
gradivo, ki bo služilo kot izhodišče za
nadaljnje delo. To je v bistvu analiza stanja
občine Vojnik, v kateri so zbrani podatki
s področja kmetijstva, gospodarstva,
turizma, okolja in prostora, prostorskega
planiranja, infrastrukture, področja vzgoje,
izobraževanja in zaposlovanja, zdravstva
in socialnega varstva, kulture ter športa.
Celoten proces priprave razvojne strategije
zajema naslednje sklope:
• analiza stanja in vrednotenje dosedanjega
razvoja ter vzpostavitev sistema enotnih
podatkovnih baz;
• postavitev temeljev razvoja (vizija,
poslanstvo,
konkurenčne
prednosti)

in protokola za obravnavo temeljnih
usmeritev razvoja;
• oblikovanje delavnic z občinskimi
institucijami in interesnimi skupinami
glede razvojnih ciljev in usmeritev;
• preigravanje scenarijev razvoja in
oblikovanja razvojnih politik;
• deﬁniranje krovne razvojne strategije;
• sprejem in potrditev razvojnega
dokumenta na občinskem svetu.
Priprava razvojnega dokumenta je s tem
prešla v drugo fazo. Predvidoma se bo
skupina v ožji sestavi pred koncem leta
sestala še enkrat. Na tej seji bomo dokončno
oblikovali izhodišča za matriko SWOT in
ostale informacijske podlage, ki jih bomo
nato obravnavali v širši skupini. Kasneje
naj bi občinska uprava organizirala javne
delavnice. Te so zelo pomembne, ker se
z njimi spodbuja razvojne iniciative in
strateško razmišljanje
na podjetniški
ter lokalni ravni med ljudmi, ki so
dejanski nosilci razvoja. Zato tu sodeluje
na razvojnih delavnicah več dejanskih in
potencialnih nosilcev razvoja.
Sledila bo tretja faza, ki je namenjena
končni izdelavi strategije in njeni
predstavitvi na prvi razvojni konferenci
Občine Vojnik, ki naj bi kasneje postala
stalna praksa preverjanja uresničevanja in
dopolnjevanja strategije.
Z izvajanjem zapisanih strateških
razvojnih usmeritev bo občina zagotavljala
svoj trajnostni razvoj, kar bo omogočilo
optimalno zadovoljevanje potreb sedanjih
generacij, ne da bi omejevali možnosti
prihodnjih generacij, pri zadovoljevanju
njihovih potreb. To je še posebej
pomembno, ker se z izboljševanjem
položaja sedanjih generacij hkrati povečuje
razvojna sposobnost prihodnjih.
Občina bo s strateškim razvojnim
načrtom dobila zapis, ki glede na
dolgoročno naravnanost ne bo povsem
tog in ﬁksen, ampak bo to dinamičen
dokument, ki ga je moč v vsakem trenutku
do neke mere spreminjati. Bo pa služil kot
osnovno vodilo in temeljni zapis vizije
stanja, kakršnega naj bi naša občina v
prihodnosti dosegla.

PRIDOBIVANJE GRADBENEGA
DOVOLJENJA
ZA ZASTAVLJENE PROJEKTE
Pri izvajanju raznih projektov,
predvsem na področju komunale, moramo
najprej s pogodbami pridobiti služnostno
pravico za parcele, po katerih potekajo
določeni komunalni vodi, nato lahko gremo
šele v pridobitev gradbenega dovoljenja.
V zadnjem času predstavlja pridobivanje
služnosti velik problem. Vedeti moramo, da
brez služnosti ne moremo izvajati želenih
projektov, ki so v korist vseh občanov.
Vsak projekt na področju komunalne
infrastrukture je namenjen v dobrobit
občanom, zato pričakujemo njihovo – vaše
razumevanje pri pridobivanju služnosti.
Res je, da je služnost na parcelah vpisana
v zemljiško knjigo, vendar ne pomeni
za parcelo bistvene obremenitve, kajti s
komunalno infrastrukturo se lahko vrednost
parcele (posebno zazidljive) celo izboljša.
Pri pridobivanju služnosti se velikokrat
srečujemo s posebnimi zahtevami, ki jih je
včasih nemogoče uresničiti. Zavlačevanje
pri podpisu služnostnih pogodb pomeni
časovni odmik pri izgradnji želenega
objekta (kanalizacije, vodovoda, ceste),
kar gre predvsem na škodo občanov.
Včasih je v nevarnosti tudi denar iz
naslova soﬁnanciranj, ki predstavlja
»evropski« denar ali dodatni denar
resornih ministrstev. Vsa soﬁnanciranja pa
so vezana na določena časovna obdobja.
Zavedati se moramo, da na področjih, ki
so nekoliko odmaknjena od naselij, občani
vsak dan, vsak teden pričakujejo tekočo
vodo, kar je zanje življenjskega pomena.
Ob tem ne gre pozabiti, da smo vedno
pripravljeni pogovoriti se z lastniki parcel
in kolikor je mogoče ustrežemo njihovim
željam.
Boštjan Švab

Samo Kunej,
predsednik skupine za pripravo
Strateškega razvojnega načrta Občine
Vojnik
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Gospodarstvo - komunala
INFORMACIJA OBČANOM O
PRIPRAVI IN VSEBINI NOVEGA
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik je že v letu 2006 v
skladu s tedaj veljavnim Zakonom o
urejanju prostora (Ur. list RS št. 110/2002)
pristopila k izdelavi novega občinskega
prostorskega akta. V letu 2007 je bila
sprejeta nova prostorska zakonodaja, in
sicer:
- Zakon o prostorskem načrtovanju
(Ur. list RS št. 33/2007 – ZPN),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave
občinskega
prostorskega
načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Ur. list RS št.
99/2007 – Pravilnik I),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave
občinskega
podrobnega
prostorskega načrta (Ur. list RS št. 99/
2007 – Pravilnik II),
- Uredba o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur. list RS št. 37/2008).
Veljavna
zakonodaja
(ZPN
in
Pravilnik o vsebini ...) pomeni za krajane
najpomembnejšo novost, saj ne dopušča
več razpršene gradnje, obstoječi razpršeni
objekti se evidentirajo le kot zemljišče
pod stavbo brez gradbene parcele, kar
pomeni, da je na tem mestu mogoča le
adaptacija in rekonstrukcija obstoječih
objektov; pa tudi nova razpršena stavbna
zemljišča niso več mogoča, ker zakon ne
pozna več pojma samostojne gradbene
parcele. Na območju razpršene poselitve
zakon dopušča le zaokrožitev poselitve
avtohtonega poselitvenega vzorca v krajini
kot so kmetije, raztresena, razdrobljena
naselja ter druge oblike strnjenih manjših
naselij, ki jih tvorijo objekti, zgrajeni pred
letom 1967. V območjih razpršene gradnje
so mogoče tudi sanacije degradiranih
območij, ki se vključijo in povežejo z
obstoječim naseljem, ter gradnje novih
naselij.
V območjih večjih naselij se prednostno
dopušča notranji razvoj naselij in prenova
degradiranih območij ter širitve obstoječih
naselij, če ni mogoče pridobiti površin za
gradnjo z notranjim razvojem naselij in
sanacijo degradiranih zemljišč.
Za vsa naselja mora biti zagotovljeno
tudi priključevanje na gospodarsko
javno infrastrukturo, tudi kanalizacijo.
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Do izgradnje kanalizacijskih sistemov
ni mogoče več graditi greznic, pač pa
individualne čistilne naprave.
Nova
prostorska
zakonodaja
prevzema
izhodišča
evropske
zakonodaje, ki temelji na zgoščevanju
obstoječih naselij in varstvu okolja.
Obrazložitev dosedanjih postopkov
izdelave občinskega prostorskega načrta
(OPN)
Iz navedenih razlogov, pa tudi na podlagi
dosedanji usklajevanj z Ministrstvom za
okolje in prostor (MOP), so opredelitve
do pobud zavzete na podlagi določil, ki
ji dopušča nova zakonodaja. Razpršena
gradnja, kot je navedeno, ni več mogoča in
do nje ni mogoče zavzeti pozitivnih stališč,
v maksimalni meri pa se podpira širitve
naselij avtohtone poselitve ter zgoščevanja
večjih naselij kot notranjega razvoja
naselij Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo
in Socka.
Za vse širitve naselij je potrebno izdelati
občinske podrobne prostorske načrte (to so
bivši zazidalni načrti ali lokacijski načrti).
Gradnja tudi ni mogoča na poplavnih
območjih, ker Zakon o vodah (Ur. list RS
št. 67/2002) ne dopušča na teh območjih
novogradenj, pač pa le adaptacije
obstoječih objektov in ukrepe za varstvo
pred poplavami. Enaka je opredelitev tudi
do gradenj v gozdovih, na vodovarstvenih
območjih, na območjih plazov in drugih
zavarovanih območjih.
Zaradi zahtev pristojnih ministrstev
so bile izdelane tudi strokovne podlage s
področja varstva pred poplavami, varstva
gozdov in varovanja kmetijskih zemljišč, ki
jih je bilo potrebno upoštevati pri izdelavi
strokovnih podlag za poselitev.
Občina je sprejela sklep o pričetku
postopka izdelave (prej program priprave)
in ga objavi v javnih glasilih.
Občina je pripravila osnutek akta, ki ga
je utemeljila z razvojnimi potrebami.
Občina je poslala osnutek Ministrstvu
za okolje in prostor (MOP), ki pridobi
smernice ministrstev in pristojnih
upravljavcev komunalne infrastrukture
(potrebnih je bilo 30 smernic, ki smo jih v
glavnem že pridobili).
Osnutek OPN se je predstavil Odboru
za okolje in prostor ter komunalo in se bo
predstavil še krajevnim skupnostim. Zaradi
zelo malo opredeljenih pozitivnih pobud
bomo zaprosili za dodatni usklajevalni
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sestanek z MOP in MKGP.
Ocenjujemo,
da
bo
postopek
sprejemanja novega OPN trajal še vsaj
nekaj mesecev.
Še predvideni postopki za izdelavo
OPN
Ob upoštevanju smernic pripravi občina
dopolnjeni predlog prostorskega akta.
Po potrebi poskrbi MOP za usklajevanje
smernic.
Občina nato dopolnjeni osnutek pošlje
v javno razgrnitev in obvesti javnost.
Po končani javni razgrnitvi zavzame
občina stališča do javno razgrnjenega
predloga in ga objavi na krajevno običajen
način in na svetovnem spletu.
Nato
pripravi
občina
predlog
prostorskega akta, ki ga pošlje MOP.
MOP pošlje predlog prostorskega akta
v mnenja vsem ministrstvom in nosilcem
planiranja.
MOP v tem postopku preveri tudi, ali
je vsebina OPN skladna z določili zakona,
upošteva usmeritve državnega plana,
mnenja ministrstev in varstva okolja.
Minister s sklepom potrdi predlog OPN
(v primeru, da nosilci planiranja ugotovijo,
da njihove smernice niso bile upoštevane,
zavrne izdajo potrdila).
V primeru pozitivnega sklepa ministra
občinski svet sprejme odlok o OPN.
Zaradi vseh naštetih dejstev bodo
nekatera območja razpršene gradnje,
ki so v še veljavnih planskih aktih občin
opredeljena kot stavbna in tako pod
določenimi pogoji trenutno še zazidljiva,
postala z novim OPN del območja, kjer
namenska raba ne bo več opredeljena
kot stavbna in bodo nekateri lastniki
zemljišč v takšnih območjih dejansko
izgubili možnost gradnje.
MOP utemeljuje, da izguba možnosti
gradnje ne pomeni poseganja v pridobljene
pravice, saj s samo možnostjo še ni prav
nič pridobljenega. Pravico do gradnje
določenega objekta se pridobi šele z
izdanim
pravnomočnim
gradbenim
dovoljenjem, nikakor pa ne s samo
dopustnostjo gradnje, ki jo omogoča
prostorski akt. Prostorski akti se namreč v
skladu s potrebami in na podlagi sprejete
zakonodaje vedno spreminjajo.
Informacijo pripravila:
Jelka Gregorc

Gospodarstvo - komunala
INTERVENTNA SANACIJA VODOTOKOV V OBČINI VOJNIK PO
NEURJU 18. 9. 2007
Interventna sanacija poškodovanih brežin vodotokov se je začela takoj po neurju
18. 9. 2007. Tako so bili v letu 2007 izvedeni sanacijski ukrepi na lokacijah:
vodotok

kraj

kratek opis

Hudinja

Nova Cerkev

Odstranitev plavnih čepov v Razdelju ob cesti proti
Socki.

Novaški graben

Nova Cerkev

Čiščenje zaplavka in naplavin nad kanaliziranim
odsekom.

Hudinja

Višnja vas

Čiščenje plavnih čepov nad Cankovim jezom pri
Graščini.

Tesnica

Frankolovo

Sanacija območja Burčkovega jezu.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
ZA PREOSTALO SANACIJO
PLAZOV PO NEURJU 2007
V letu 2007 in začetku leta 2008 je
Občina Vojnik sanirala najnujnejše plazove.
Trenutno pripravljamo dokumentacijo za
sanacijo dveh plazov na cesti Črešnjice,
plaz pri stavbi Bucksteeg v Hrenovi in
plaz pri stavbi Kotnik v Socki. Vrednost
teh sanacijskih ukrepov je 340.000 EUR,
investitor pa je v celoti Ministrstvo za
okolje in prostor.

Sanacije so se nadaljevale v letu 2008 in so tudi že izvedene:
Tesnica in
Hudinja

Višnja vas

Sanacija poškodb na območju sotočja s Hudinjo.

Dobrnica

Lemberg

Čiščenje plavnih čepov in naplavin, sanacija poškodb
(lokacije 1-5a).

Tesnica

Ivenca - Frankolovo

Čiščenje plavnih čepov in sanacija poškodb, sanacija
jezov (sotočje z Drežnico, Čretnikov jez in pri Štante).

Ivenca - Frankolovo

Sanacija pragu pri Landeker z razširitvijo korita, pri
Pohajač in dodatno zavarovanje na lokaciji 3 pod
Frankolovim.

Tesnica
Tesnica in
Drežnica

Ivenca - Frankolovo Zavarovanje poškodb na Drežnici in Tesnici pri Vrisk.

Hudinja

Polže

Sanacija poškodb Sorževega jezu in poškodb v
območju jezu, vključno s sanacijo drče pod mostom pri
mlinu.

Hudinja

Razdelj

Sanacija poškodb in odstranitev odvečne zarasti.

Boštjan Švab

OBVESTILO
O SPREMENJENM DELOVNEM
ČASU OB PRAZNIKIH
KU UPRAVNE ENOTE CELJE
in OBČINE VOJNIK
SREDA, 24. in 31. DECEMBRA 2008
od 8.00 do 13.00 ure

V izvajanju pa je še vodotok:
Dobrnica

Vizore - Lemberg

Čiščenje plavnih čepov in naplavin, sanacija poškodb
(lokacije 5a-13).

Skupna vrednost sanacijskih del znaša 936.943,93 EUR, izvajalec del je NIVO,
Gradnje in ekologija, d. d., investitor pa je Ministrstvo za okolje in prostor.
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KANALIZACIJA VOJNIK – OB
PROTIPOPLAVNIH UKREPIH

IZGRADNJA IGRIŠČA
OB OŠ FRANKOLOVO

ODLAGANJE KOSOVNIH
ODPADKOV

Investicija, ki je bila objavljena v 66.
številki Ogledala, dne 16. junija 2008, se
bo končala z vsemi deli do marca 2009, ko
naj bi tudi začelo delovati novo črpališče
za fekalne vode na desnem bregu Hudinje
in centralno črpališče nasproti Merkatorja,
prav tako za fekalne vode, ki bodo črpale
vode preko cevovoda na čistilno napravo
v Škofjo vas.

Občini Vojnik je bil posredovan
dopis Sveta zavoda OŠ Frankolovo glede
ureditve ustreznega šolskega igrišča, ki naj
bi ga šola izgubila s prenovo in dograditvijo
OŠ Frankolovo. Najprej bi poudarili, da so
z izgradnjo OŠ Frankolovo bili seznanjeni
člani Sveta KS Frankolovo, Svet zavoda
šole OŠ Frankolovo in ni bilo pomislekov,
da bo zaradi izgradnje šolskih prostorov
izgubljeno zunanje šolsko igrišče.

Odpadki so naša stvarnost in z njihovim
negativnim učinkom se moramo soočiti ter
ga čim bolje reševati in s tem preprečiti
neodgovorno odlaganje odpadkov kjer
koli.

Zavedamo se, da problema ne
bo mogoče rešiti takoj, ker nam to
onemogočajo občinski prostorski načrti,
katerih sprejemanje je zelo dolgotrajen
postopek (in še posebej sedaj, ko je prišlo
do spremembe zakonodaje); v vseh občinah
traja približno 4–5 let.
Dokler nimamo sprejetega Občinskega
prostorskega načrta, ki vključuje igrišče pri
OŠ Frankolovo, ne moremo speljati nobene
od aktivnosti, kot so: izdelava načrtov,
pridobivanje gradbenega dovoljenja in
izbira izvajalca.
Kljub temu, da nimamo možnosti za
nadaljnje aktivnosti, smo uskladili z OŠ
Frankolovo idejne projekte za izgradnjo
igrišča ter pridobili ponudbo za izdelavo
projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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�����������������������������������
�����������������
������������������������������

Vseeno pa bi vas radi seznanili, da smo
zaradi izgube igrišča pri OŠ Frankolovo
postorili veliko na igrišču v parku (nova
oprema, razsvetljava, ograje), kjer smo se
dogovorili, da šola v času, ko ne bo igrišča
pri šoli, koristi le-tega.

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

�����������

Iz navedenega lahko povzamemo,
da nismo pozabili na igrišče pri OŠ
Frankolovo, prav tako se ne moremo
strinjati, da bi vam lahko dajali trdnejšo
zavezo kot to, da bomo takoj nadaljevali
z aktivnostmi, ko bomo imeli izpolnjene
pogoje (sprejet Občinski prostorski načrt).
Staršem in učencem OŠ Frankolovo se
zahvaljujemo za razumevanje.
Vesna Poteko,
višja svetovalka za
investicije in šolstvo

OgledalO 12/68

Neznani storilec je preko vikenda ob
cesti čez hmeljišče v kraju Vojnik odložil
večjo količino kosovnih odpadkov. S tem
dejanjem je storil prekršek, za katerega
je predpisana globa v višini 208,65 € za
posameznika in 417,29 € za pravno osebo.
Naprošamo vas, da v kolikor posredujete
kakršne koli podatke o storilcu, da nam to
sporočite.
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Hkrati vas ponovno obveščamo, da
je občanom Občine Vojnik vsak delavnik
med 6. in 20. uro, v soboto pa do 14. ure, na
voljo Komunalna deponija v Bukovžlaku
z urejenim dostopom, kjer je 4-krat letno
možno manjše odlaganje odpadnega
materiala, pripeljanega z osebnim vozilom
oz. z manjšo prikolico, brezplačno za tiste
občane, ki so vključeni v redni odvoz
odpadkov (s seboj imejte dokazilo – račun
za odvoz gospodinjskih odpadkov).
Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

Gospodarstvo - komunala
NADOMESTNA NOVOGRADNJA
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
Stalen razvoj medicinske znanosti
in tehnologije, staranje prebivalstva
in daljšanje življenjske dobe ter s tem
povečano povpraševanje po zdravstvenih
storitvah postavljajo pred sodobne in
razvojno naravnane zdravstvene ustanove
vedno nove izzive in cilje. Splošna
bolnišnica Celje si jih je postavila veliko.
V prvi polovici leta 2008 smo v
Celju uresničili prvi del modernizacije
bolnišnice. Zajela je približno polovico
bolnišničnih oddelkov, ki danes delujejo
v prostorih, načrtovanih po sodobnih
bivanjskih in delovnih standardih. Program
modernizacije, ki je potekal zadnjih trideset

let, žal ni zajel celotne bolnišnice. Po
prvotnih načrtih naj bi se ostala polovica
urejevala z adaptacijami.
V letu 2007 je vodstvo bolnišnice
sprejelo spremembo koncepta nadaljnje
izgradnje bolnišnice. Namesto adaptacije
starega dela bolnišnice, kjer se izvaja
bolnišnična dejavnost, bomo izgradili
nadomestno bolnišnico. Idejni načrt, ki
smo ga pripravili, je sprejelo in vključilo
v okvir srednjeročnih in dolgoročnih
razvojnih načrtov slovenskega zdravstva
tudi Ministrstvo za zdravje.
Pritlični del novega dela bolnišnice bo
namenjen sodobnemu urgentnemu oddelku,
štiri nadstropja pa bolnišničnim oddelkom

iz starega dela bolnišnice. Nadomestna
novogradnja bo imela približno 23.000
m2 novih tlorisnih površin in bo poleg
urgentnega centra in sodobnih bolnišničnih
oddelkov omogočila še postavitev petih
novih operacijskih dvoran. Z novo stavbo
bomo bistveno izboljšali bivanjski standard
pacientom, delovne pogoje za zaposlene,
logistiko vseh procesov ter nenazadnje
protipotresno varnost.
Vrednost nadomestne novogradnje
je približno 66 milijonov evrov. Nov del
bolnišnice bomo gradili po fazah tako, da bo
bolnišnica ob gradnji nemoteno delovala.
Začetek del in položitev temeljnega kamna
načrtujemo v letu 2010, zaključek pa leta
2017.

Tone Vrabl v spomin na svojega pokojnega
prijatelja – ljubitelja narodnozabavne
glasbe Vlada Kocmana in njegovo mamo
Angelco, ki jesen svojega življenja
preživlja v našem Domu, organizira že
peto leto zapored.
Letošnja prireditev je bila res posebna,
saj se je na seznamu nastopajočih pojavil
Oktet županov okoliških občin, ki
priložnostno nastopa že pet let.
In res so prišli – ni jih bilo osem, ampak
sedem, z njimi je seveda prišel tudi domači
župan in ubrano so zapeli pesmi, ki so se
jih v teh letih naučili. Da pa so zvenele
res lepo, so pripomogli vsi stanovalci, ki
so peli z njimi, in osmi član okteta, Tone
Vrabl, ki je obenem tudi njihov vodja in jih
po potrebi več ali manj uspešno skliče. Se
pa njegovemu vabilu vedno, kljub svojim
obveznostim, radi odzovejo.
Na prireditvi so sodelovali še ansambel
Vigred in harmonikarji KD Dobje, z
besedo pa je vse v šopek spretno povezal
Tone Vrabl. Zbrane je pozdravil tudi župan
Vojnika Beno Podergajs, nastopajočim
pa se je s priložnostnimi darili zahvalil
direktor Špesovega doma, Dragan Žohar.
Nastopajoči so nam skupaj obljubili, da
se kmalu znova vidimo, saj bo v dolgih
popoldnevih, ki prihajajo, več časa za
druženje na raznih prireditvah.
Velja pa tudi povabilo tistim, ki se nam
želite predstaviti in nas razveseliti – ali z
glasbo, s pesmijo ali z lepo besedo – naša
vrata so vam vedno na široko odprta, mi pa
bomo obiska zelo veseli.

VESELA JESEN V ŠPESOVEM
DOMU
Kakor vsako leto smo v Špesovem
domu tudi letošnjo jesen začeli karseda
veselo. Mnogi so tople oktobrske dni
izkoristili za nabiranje kostanja, ki smo
ga skupaj z moštom pečenega poskusili na
tradicionalnem kostanjevem pikniku. Da je
bilo res veselo, je dodatno poskrbel Stanko
Mikola s svojo harmoniko in nekaj parov
se je ob veselih zvokih celo zavrtelo.
Ta dan pa smo v popoldanskih urah
dočakali tudi prvo jesensko prireditev, ki
je postala prav tako tradicionalna, saj jo
12. december 2008
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POKOPALIŠKE STORITVE NA POKOPALIŠČIH NOVA CERKEV, FRANKOLOVO in ČREŠNJICE
Krajevni skupnosti Nova Cerkev in Frankolovo, kot upravljavki pokopališč v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah,
obveščata vse krajane, da imata za opravljanje pokopaliških storitev sklenjeni naslednji pogodbi:
POKOPALIŠČE NOVA CERKEV:
1. Pogodbo za urejanje in vzdrževanje pokopališča z Matejem ŠIBANCEM, s. p., Dobrna 32, 3204 Dobrna.
2. Pogodbo za opravljanje pokopaliških storitev s Pogrebno službo »RAJ«, d. o. o., Arclin 21/a, 3211 Škofja vas.
POKOPALIŠČE FRANKOLOVO in ČREŠNJICE:
1. Pogodbo za urejanje in vzdrževanje pokopališč z Mileno SMAJLOVIČ, s. p., Frankolovo 2, 3213 Frankolovo.
2. Pogodbo za opravljanje pokopaliških storitev s Pogrebno službo »RAJ«, d. o. o., Arclin 21/a, 3211 Škofja vas.
Ob izgubi svojih bližnjih se za organizacijo pokopa, pogrebne slovesnosti ter za vse ostale pokopališke storitve v Krajevnih
skupnostih Nova Cerkev in Frankolovo ter v Črešnjicah dogovorite s Pogrebno službo »RAJ«, ki je dosegljiva na telefonskih
številkah: (03) 781-28-00 in GSM 041 648-106.

Arclin 21a, 3212 Vojnik tel. 03 78 12 800
Fax 03 78 12 801 dežurna št. 031 648106

OBVEŠÈAMO VSE KRAJANE , DA IZVAJAMO :
- V VOJNIKU IN OSTALA POKOPALIŠÈA :(DOBRNA,CELJE,VITANJE ....... )
POGREBNE STORITVE - Prevoz pokojnikov (žara, krsta )na upepelitev ali v vežico, ureditev
potrebne dokumentacije,dostava cvetja in ostale pogrebne opreme (slika, osmrtnice, žalna
knjiga,pevci, igranje trobente ....)

- V NOVI CERKVI , FRANKOLOVEM IN ÈREŠNJICAH :

KOMPLETNE POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE - Vse kar zajema pogrebno
storitev, še kompletno organizacijo pogrebne slovestnosti (priprava groba za pokop in
dekoracija groba, pogrebniki za nošenje, obvestila in oznanila (parta ),ozvoèenja.........)

NOVOST

PREVOZ POKOJNIKA NA OPEPELITEV IN NAZAJ VAM OPRAVIMO

BREZPLAÈNO

OgledalO 12/68
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Krajevne skupnosti
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Ob novem letu!
Spet je leto
naokoli,
spet
delamo obračune.
Spet ni šlo vse
po načrtih. Spet
ostajajo
odprte
stvari, ki sem
jih
izpostavil
v prispevku v
prejšnjem Ogledalu.
Kljub vsemu pa je marsikaj bilo narejenega
ali pa investicije še potekajo (vodovod
Devica Marija in Sv. Tomaž).
Upam si trditi, da je Vojnik v tem
trenutku eno samo veliko gradbišče, ki
bo občanom prineslo ne le nekaj novih
stanovanj in poslovnih objektov, pač pa
tudi kakšno dodatno delovno mesto, pa tudi
večjo varnost ob hudi uri. Investitorji so
tukaj sedaj in če jim ne bomo znali ponuditi
roke, bodo odšli. Za zmeraj. Nekateri so
uresničili svoje vizije v obrtni coni. Veseli
smo, da smo letos uspeli asfaltirati več
kot 3 km cest, kar je za občane, ki živijo
po teh naših lepih gričih, neprecenljivega
pomena. Še naprej se bomo trudili, da
bomo znali podpreti dobre stvari in s tem
olajšali življenje vam, krajanom.
Opazovati, kako raste žito in se
odpirajo cvetovi; se utruditi med oranjem
ali okopavanjem; brati, razmišljati, ljubiti,
upati, moliti – to so stvari, ki osrečujejo
ljudi. (John Ruskin)
Kot je John Ruskin zapisal v gornji
misli, v prihajajočem letu želim tudi vam,
da v naglici življenja, pod pritiski odločitev
najdete svoj notranji mir, da ga užijete v
polni meri in počnete stvari, ki vas bodo
osrečevale.
Mirko Krašovec,
predsednik KS Vojnik

ZIMSKA SLUŽBA – ORAČI
Kot že vsa leta doslej, imamo tudi v
KS Vojnik organizirano zimsko službo.
Večjih sprememb ni. Vse dodatne
informacije lahko dobite na KS Vojnik.

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
GRAMOZIRANJE CEST

V letošnjem letu smo na sedež
KS Frankolovo prejeli veliko število
prošenj predvsem za gramoziranje cest,
čiščenje jarkov, izdelavo prepustov,
obcestno košnjo in podobno. Prav je,
da se krajani obračajo s pisno prošnjo, v
kateri obrazložijo nujnost določenih del.
Vse prispele vloge so bile obravnavane
s strani sveta KS, večino pa smo si jih
ogledali na terenu. Odobritev vlog je
predvsem odvisna od dotacije Občine
Vojnik na posameznih področjih,
zato smo se večkrat morali obnašati
racionalno. Priznati moram, da smo žal
nekatere prošnje v letošnjem letu zaradi
pomanjkanja razpoložljivih sredstev
zavrnili. Zavedati pa se moramo, da bo
v naslednjih letih tega denarja manj,
zato bomo morali nekatere najnujnejše
posege na cestah, odtočnih jarkih in
prepustih opraviti sami.

VODOVOD

Dolgo pričakovan pričetek izgradnje
vodovoda Stražica je v letošnjem letu
izveden po planu ﬁnanciranja. Zgrajena
je prva faza vodovoda z rezervoarjem
in primarnim vodom, razen levi krak,
ki pa upam, da bo tudi še izveden v
letošnjem letu. Vem, da krajani Stražice
komaj čakajo drugo fazo izgradnje,
to je sekundarni vod, ki omogoča
uporabnikom priklop na javni vodovod.
To pričakujemo, da se bo zgodilo v
naslednjem letu.
V pripravi je tudi dokumentacija za
vodovod Straža, ki bo prav tako velika
pridobitev za krajane, ki že nestrpno
čakajo na začetek del.
Velika želja krajanov Lindeka je
prav gotovo možnost priklopa na javni
vodovod. Skupaj z Občino Vojnik
in VO-KA Celjem moramo poiskati
optimalno rešitev za vodo oskrbo
omenjenih kmetij.

ČREŠNJICE

Na pokopališču v Črešnjicah se
izvaja druga faza izgradnje, ki bo
omogočala dostojen pokop v naslednjem
letu. Pokopi na starem delu pokopališča
so precej oteženi, saj velikokrat ni
primernih pogojev za izvedbo pokopa.
S širitvijo pokopališča se bodo razmere
v Črešnjicah bistveno izboljšale. Želja
krajanov Črešnjic z okolico še vedno
ostaja mrliška veža oziroma primeren
prostor za njo, saj zaradi tega ni možno
izvesti klasičnega pokopa. Na svetu
KS se zavedamo, da moramo skupaj
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z občinsko upravo najti rešitev za ta
problem.
V drugi polovici letošnjega leta so se
končno pričela izvajati dela na sanaciji
ceste v Črešnjicah. Gradnja in sanacija je
zelo zahtevna predvsem zaradi velikega
števila plazov in izvedbe globokih
drenaž. Gradnja se izvaja strokovno,
zato upamo, da bo ta odsek ceste po treh
letih izgradnje končno zgrajen.

VRTEC FRANKOLOVO

V letošnjem letu smo se veliko
ukvarjali s problematiko vrtca na
Frankolovem. Sklicanih je bilo kar
nekaj sestankov, na katerih smo
usklajevali potrebe, težave, želje in
različne lokacije bodočega vrtca. Na
svetu KS smo skupaj s predstavniki
društev sprejeli sklep, da se nov vrtec
zgradi na lokaciji obstoječega in ne na
lokaciji graščinskega parka, kot je bilo
predlagano s strani Občine.
Projektant Marjan Čebela je
izdelal idejno zasnovo za nov vrtec
po normativih, ki jih je pripravila
ravnateljica vrtca Zvonka Grum. Na
zadnjem sestanku v razširjeni sestavi,
dne 23. 10. 2008, v prostorih OŠ
Frankolovo so bili sprejeti naslednji
sklepi:
1. Občino se zadolži, da takoj
pristopi k urejanju dokumentacije za nov
vrtec Frankolovo na obstoječi lokaciji
ter zagotovi sredstva v občinskem
proračunu za leto 2009.
2. Oblikuje se skupina, ki bo skrbela
za koordinacijo dela v sestavi: Helena
Skaza Birk, predstavnica staršev otrok
vrtca Frankolovo; Gorazd Gorenšek,
predstavnik Sveta zavoda Vrtca Mavrica
Vojnik; Zvonka Grum, ravnateljica
Vrtca Mavrica Vojnik in Dušan Horvat,
predsednik KS Frankolovo.
3. Kratkoročna rešitev je prostor v
stari šoli, ki bo ustrezno adaptiran. Uredi
se ogrevanje vseh prostorov, električna
napeljava, kanalizacija, vetrolov ter
opravijo meritve. Z ugotovitvami se
seznani imenovano skupino.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo
URADNE URE KS FRANKOLOVO

Obveščamo vas, da so se s 1. oktobrom
2008 spremenile uradne ure:
Ponedeljek: od 13.00 do 17.00
Sreda: od 13.00 do 17.00
Petek: ob 8.00 do 13.00
Email: ks-frankolovo@amis.net
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Krajevne skupnosti
letos dopolnila 96, in Franc Štante, ki je
dopolnil 86 let. Oba najstarejša krajana sta
bila zelo vesela, da sta se udeležila srečanja
in se obenem zahvalila za pozornost, ki

SREČANJE STAREJŠIH
KRAJANOV V KS
FRANKOLOVO

OBISK NAJSTAREJŠE
KRAJANKE FRANKOLOVEGA

Letos smo naše starejše krajane gostili
na srečanju v četrtek, 2. oktobra, ki smo
ga, kot vsako leto, organizirali skupaj
s Komisijo za socialna vprašanja in
župnijsko Karitas Frankolovo. Za starejše
krajane je bila najprej maša ob 17. uri v
cerkvi na Frankolovem. Ob 18. uri pa
smo se zbrali v Gostišču Bojana, kjer so
s prisrčnim programom nastopili učenci
Osnovne šole Frankolovo, ob koncu
pa so jim poklonili majceno darilce, ki
so jih z veseljem pripravili otroci Vrta
Mavrica – enota Frankolovo. Vzdušje v
dvorani je popestril še kvartet Moškega
pevskega zbora Frankolovo. Nato sta
prisotne pozdravila predsednik krajevne
skupnosti Dušan Horvat ter župan občine
Beno Podergajs. Nastopajočim učencem in
učiteljema, Mariji in Marjanu Čretniku, se
toplo zahvaljujemo za nastop, enako MPZ
Frankolovo. Prav tako pa se zahvaljujemo
Vrtcu Mavrica – enota Frankolovo za

sta jo prejela. Na samem srečanju pa smo
imeli tudi dve krajanki, ki sta praznovali
svoj rojstni dan. To sta bili Cecilija Pecl, ki
je 5. oktobra praznovala 84 let, in Cecilija
Operčkal, ki je prav na ta dan praznovala
svoj jubilej.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

izdelavo majhnih daril.
Lepa hvala vsem članicam župnijske
Karitas, ki so prispevale pecivo za
pogostitev.
Na srečanje smo povabili 156
krajanov, starih nad 70 let. Udeležilo se
jih je 50. Posebno pozornost smo posvetili
najstarejšima prisotnima krajanki in
krajanu. To sta bila Ivana Medved, ki je
OgledalO 12/68
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Preko celega leta se z drobno
pozornostjo spomnimo tudi vseh naših
krajanov, starih 90 in več let. Ob rojstnem
dnevu jih obiščemo, da se jim zahvalimo
za vse lepo in dobro, kar so prispevali
naši skupnosti ter jim zaželimo zdravja in
prijetnega počutja.
Tako smo v mesecu novembru obiskali
najstarejšo krajanko Marijo Vrzdovnik,
stanujočo Bez. Bukovje 21, ki je 6.
novembra dopolnila prijetnih 98 let. Gospa
Marija je bila samega obiska zelo vesela in
nam je povedala, da se prihodnje leto spet
vidimo.
Vsem starejšim krajanom želimo, da
vas življenje še naprej nežno drži v svoji
dlani, v zdravju in miru.

Krajevne skupnosti
OB NOVEM LETU
Torej, spet
smo na koncu
še enega leta.
Naš kraj je
preplavilo
morje
lučk,
nakupovalna
mrzlica pred
prazniki
se
stopnjuje, tema
»kje preživeti zadnje trenutke starega in
začeti novo leto« se v decembru venomer
znova odpira in o njej se razpravlja ...
Kuhano vino, rdeča lička in tople
rokavice letos še niso prišli čisto v navado,
ampak zagotovo bo slej ko prej mrzlo,
sneženo in predvsem veselo!
Vsak po svoje smo se v kraju in občini
trudili, da bi naredili nekaj za izboljšanje
kakovosti našega bivanja. Naj se ob tem
zahvalim vsem, ki so k temu kakor koli
pripomogli. Zelo pohvalno je delovanje
društev v kraju. Tako je letošnje leto
zaznamovano s precejšnim številom zelo
uspelih prireditev. Vemo, da je pri tem
potrebnega veliko prostovoljnega dela
članov društev, zato se ob tej priložnosti
vsem zahvaljujem za njihov trud in čas,
ki ga namenijo za popestritev dogajanja in
življenja v kraju.
Prihaja novo leto z novimi načrti
in upanji. Želim, da povezani v delu in
prizadevanjih usmerimo vse sile v nove
pridobitve in uspehe, kajti to, kaj nam
bo novo leto prineslo, je v največji meri
odvisno od nas samih.
ŽELIM VAM OBILO TOPLINE IN
MIRU V PRIHAJAJOČIH BOŽIČNIH
IN NOVOLETNIH PRAZNIKIH. LETO
2009 PA PREŽIVITE ZDRAVI, SREČNI
IN PREDVSEM ZADOVOLJNI.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

Popravek članka, objavljenega v
»Ogledalu« št. 67, na strani 18

ČAS JE TISTI, KI TEČE
IN HKRATI OSTAJA

ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE
NOVAKE
Odprtje asfaltirane ceste NOVAKE, od
Zupaneka do Pogorevca, so organizirali
krajani Novak. Potekalo je 20. junija 2008
in se je pričelo z nagovorom predsednika
Sveta KS Slavka Jezernika ter predsednika
Odbora za okolje in prostor ter komunalo
pri Občini Vojnik Petra Oprčkala.
Hvala Občini Vojnik, predvsem županu
Benu Podergajsu in njegovim sodelavcem,
predsedniku Sveta KS Slavku Jezerniku,
dekanu Alojzu Vicmanu za opravljen
obred ter vsem ostalim, ki so po svojih
močeh pripomogli, da je ta cesta dobila
asfaltno prevleko. Hvala tudi vsem
krajanom – uporabnikom za organizacijo,
gostoljubnost in pogostitev.

Za nastalo napako se opravičujemo!
Mihaela HREN

Zahvala ob državnozborskih
volitvah
Zahvaljujem se vsem volivkam
in volivcem, da ste si vzeli čas in mi
naklonili glas.
Alenka Prebičnik Sešel

ZIMSKA SLUŽBA – ORAČI
V mesecu oktobru je Svet KS Frankolovo sklical sestanek z orači krajevnih cest
ter skupaj z njimi uskladil relacije oranja. Večjih sprememb ob minulih let ni, zato
vse krajane naprošamo, da so v nepredvidljivih zimskih razmerah potrpežljivi in
uvidevni do izvajalcev. Zavedati se moramo, da ni mogoče istočasno očistiti vseh
cest v naši krajevni skupnosti. Prepričan sem, da se vsi izvajalci trudijo po svojih
močeh in da ni mogoče uresničiti želje posameznika na določenem območju. Prosimo
za razumevanje in dobro voljo v zimskih razmerah. V nujnih primerih se obrnite na
predstavnika Sveta KS Frankolovo na posameznem območju.
12. december 2008
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Društvo upokojencev Občine Vojnik, ki
združuje upokojence iz KS Vojnik, Nova
Cerkev in Frankolovo, šteje trenutno 1023
članov. Zadnje obdobje ga vodi prizadevni
predsednik Ivan Robačer.
Društvo je povabilo svoje člane,
starejše od 80 let, na družabno srečanje.
V prijetnem ambientu gostišča Lovec
se je srečanja udeležilo preko 50 članov
društva.
Pričelo se je s primernim nagovorom
ter z besedo vojniškega župana Benedikta
Podergajsa, nato pa so ob zvokih
harmonike in lepo zapeti pesmi udeleženci
tudi pokramljali med seboj. Organizatorji
upajo, da so preživeli prijetno sobotno
popoldne. Veseli so bili, da so se srečanja
udeležili tudi stanovalci Špesovega doma.
Posebej pa so bili veseli njihove pohvale,
da sta sodelavki društva v pisarni izjemno
prijazni.
Zahvala velja županu za lep nagovor
ter sodelovanje v skromnem kulturnem
programu. Prav tako se velja zahvaliti
neutrudnemu harmonikarju H. Felicijanu,
saj z A. Reckom zadnje čase s svojo glasbo
razveseljujeta člane društva. Upajo, da
se jima bo še kdo pridružil. Za prijetno
popestritev je poskrbel harmonikar
Viki Ašič z odličnim pevcem Andrejem
Bremcem. Hvala.
Ob tej priložnosti se je Jože Sevšek
spominjal svojega delovanja v društvu.
Preko 20 let je s svojo harmoniko
razveseljeval upokojence na številnih
srečanjih, izletih, prireditvah ... Pravi, da
so bila zanj to izredno lepa leta. V znak
velike hvaležnosti mu je pred časom
društvo podelilo častno člansko izkaznico.
Rad se tudi spominja svojih glasbenih
prijateljev Tilingerja, Cirkulana ...; skupaj
so zaigrali marsikatero poskočno vižo.
Pa še mala skromna – mogoče izzivalna
misel – predlog vojniškim svetnikom.
Lepo bi bilo, če bi patronat – sponzorstvo
nad takimi srečanji prevzela Občina.
Kak meter asfalta manj, kak projekt bolj
skromno zasnovan, pa bi bilo. Seveda
pa Vojnik še kako potrebuje tudi nov
večnamenski prostor! Res je, da se bomo
takih srečanj udeleževali tudi mi. Nekateri
že jutri, nekateri čez leta, desetletja ...
Na ta predlog nas navajajo izrazi tople
hvaležnosti, zahvale in veselja v očeh
udeležencev srečanja.
Pavle Leskovar
OgledalO 12/68

Krajevne skupnosti
KRAJEVA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Smo na izteku
koledarskega
leta, prihaja novo
leto, leto 2009.
December
je
poseben mesec, ki
pomeni čas, ko si
izrečemo veliko
dobrih želja. Radi
se bomo spominjali veselih dogodkov in
uspehov, medtem ko naj gredo neuspehi in
temni trenutki čim prej v pozabo.
Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti
predstavim še realizacijo plana komunalnih
in drugih večjih investicij v KS Nova
Cerkev za leto 2008.
Opravili smo naslednje:
1. Zgradili delno kanalizacijo v Novi
Cerkvi.
2. Delno izgradnjo, 2. fazo razširitve
pokopališča v Novi Cerkvi.
3. Sanacije plazov po vaseh KS.
4. Pričeli s postavitvijo označevalnih tabel
z imeni krajev in s hišnimi
številkami po vaseh KS.
5. Uredili javno razsvetljavo pri novi
večnamenski dvorani s telovadnico.
6. Urejale so se brežine in zajede rek
Hudinje in Dobrnice, po zagotovilu
Agencije Republike Slovenije za okolje,
Izpostave Celje se bodo ta dela nadaljevala
v prihodnjem letu.
7. V letu 2008 smo asfaltirali javne poti
(po planu iz leta 2007):
- javno pot LEMBERG (od Brložnika proti
Čretniku) v dolžini 308 m;
- javno pot HRENOVA (od križišča Pohajač
proti Ledniku) v dolžini 119 m;
- javno pot HRENOVA (od Škoﬂeka do
Koštomaja) v dolžini 376 m;
- javno pot NOVAKE (proti Pogorevcu) v
dolžini 380 m
in preplastitev v dolžini 180 m;
- javno pot SOCKA (od Šeška do Koka) v
dolžini 285 m;
- javno pot ZLATEČE (proti Grmu) v
dolžini 70 m;
- javno pot NOVAKE (od Rojca do
Marovška) v dolžini 352 m;
- javno pot SOCKA (od Božnika do
Močenika) v dolžini 176 m.
8. V pripravi je izvedba rekonstrukcije in
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razširitve obstoječe
asfaltirane lokalne ceste Socka - Trnovlje v
dolžini 300 m (od Milana Majcna, Trnovlje
pri Socki 1).
9. Postavili nadomestno »kapelico križanja
in vstajenja« pri novem pokopališču v
Novi Cerkvi. Dela so s prostovoljnim
urami opravili: Branko Marovšek iz Straže,
Zvonko Rojc, Sandi Legvart, Franci in
Janez Polenšek, vsi krajani Novak, Slavko
Mavhar iz Nove Cerkve, Rajko Stagoj
iz Višnje vasi in Danilo Bojanović iz
Vojnika.
V pripravi pa so tudi projekti za novo
trgovino in pošto v Novi Cerkvi, kateri so
pravkar v reviziji pri Zavodu za varstvo
kulturne dediščine v Celju.
Poleg omenjenega so bila v letu 2008
opravljena mnoga vzdrževalna dela na
komunalnih objektih, kot so: nasipavanje
cest z gramozom, čiščenje jarkov,
prepustov, sanacije obstoječih asfaltiranih
javnih poti, nekaj asfaltnih muld, obnova
lesenih mostov, urejanje pokopališča in
ekološkega otoka v Novi Cerkvi, izvajanje
zimske službe. V spomladanskem času
je bila organizirana čistilna akcija, v
katero so se aktivno vključila društva in
organizacije v kraju ter učitelji in učenci
POŠ Nova Cerkev in Socka. Veliko je bilo
narejenega, pa vendar vsa pričakovanja
niso bila izpolnjena, saj proračun Občine
Vojnik ne zmore vsega.
Za vse dosežene uspehe bi se rad zahvalil
županu Benediktu Podergajsu, občinski
upravi in svetnikom Občine Vojnik,
članom Sveta KS, komisijam in režijskim
odborom v KS, vsem organizacijam in
društvom v KS, podružničnima osnovnima
šolama, vključno z Vrtcem Mavrica Vojnik,
skratka vsem, ki ste delali, skrbeli za srečo
drugih, se žrtvovali za sokrajane, mnogim
pripravili srečne trenutke ter jim po svojih
močeh vračali življenjske radosti.
Plan dela za leto 2009 bo objavljen v
naslednji številki Ogledala, predvidoma v
drugi polovici meseca marca 2009.
Ob iztekajočem se letu 2008 in bližajočih
se božičnih in novoletnih praznikih vam
želim v imenu Sveta KS Nova Cerkev,
kakor tudi v svojem imenu obilo zdravja
in miru, medsebojnega razumevanja,
osebnih in poslovnih uspehov ter srečno in
zadovoljno novo leto 2009.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

12. december 2008

ZIMSKA SLUŽBA V
KS NOVA CERKEV
Krajevna skupnost Nova Cerkev je
20. oktobra 2008 sklicala sestanek z
vsemi izvajalci za opravljanje zimske
službe na javnih in lokalnih cestah v
KS, za sezono 2008/2009. Z njimi je
določila relacije oranja in posipavanja
cest. Večjih sprememb od preteklih
let ni. Zato vse krajane prosimo,
da so v zimskem času potrpežljivi,
uvidevni in sočutni do izvajalcev, saj
se trudijo po svojih močeh, a vsega
hkrati se ne da. Prosimo za strpnost
in razumevanje v zimskih razmerah.
V nujnih primerih in za vse dodatne
informacije se obrnite na Krajevno
skupnost Nova Cerkev.

popravilo TV, radio, video, audio naprav
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pooblaščen zastopnik

Intervju
MIZARSTVO SILVA KOPRIVNIKA
Tokrat
predstavljamo
delavnico Koprivnik iz Socke.

mizarsko

Pravijo, da dober glas seže v deveto vas in
prav to je slišati za vas širom po Sloveniji.
Kdaj ste odšli “na svoje”?
Začetki mojega dela z lesom segajo že
v leta, ko sem kot mlad fant pomagal očetu
v njegovi majhni delavnici. Po končani
srednji šoli leta 1973 sem šel na svoje in
ustanovil delavnico.
Za mizarje pravijo, da morajo biti
natančni in še kaj drugega. Kje ste si
nabirali izkušnje po končanem šolanju?
Izkušnje sem začel pridobivati prav
tu, doma; seveda pa sem si jih ogromno
pridobil z leti in delom v delavnici in izven
nje. V tej industriji je tudi zelo pomembno,
da slediš času in dosegaš visoke standarde,
kar je za nas seveda velikega pomena.
Kar dolgo je že tega, kar ste pričeli z
obrtjo. Kako se spominjate prvih začetkov,
nabave prvega orodja, ...?
Moji začetki so bili zelo zanimivi.
Takrat sem bil še mlad in upal sem si
tvegati. Veliko sem vlagal, še posebej v
nakup strojev, kajti takrat nekaterih pri
nas še sploh ni bilo. Vendar se mi je to tudi
kasneje obrestovalo, saj smo že dolga leta
uspešni.
Znani ste predvsem po izdelavi masivne
pohištvene opreme. Ali vam je v vseh teh letih
kakšen izdelek ali objekt še posebej v ponos?

Pri nas izdelujemo, prenavljamo in
opremljamo veliko različnih prostorov in
objektov. Prav pri vsakem delu se celoten
tim delavcev skupaj odloča, načrtuje, se
dogovarja in izdeluje izdelke, na katere
smo tudi vsi enako ponosni. Zato enega
samega izdelka ali objekta ne bi mogel
izpostaviti, ker se zmeraj trudimo nuditi
vse najboljše, kar zmoremo.
K svojemu delu ste uspeli vključiti tudi
svoja sinova. Kakšen je občutek, ko ste
skupaj v delavnici?
V delavnici sta poleg delavcev tudi
moja sinova, ki sta prav tako od malih
nog hodila z menoj v delavnico, kjer sta
se sprva igrala, kasneje pa tudi poskušala
kaj izdelati. Sedaj sta odrasla; jaz jima
rad svetujem, onadva pa mi postrežeta
z idejami in novostmi, ki jih kot mlada
spoznavata preko različnih medijev. Oba
sta mi v velik ponos, saj se nanju lahko
zanesem in ob tem sem vesel, da se bo naša
družinska obrt nadaljevala.
Imate velik posluh za prostovoljno delo
v naši občini, saj ste nič kolikokrat
omenjeni kot donator različnim skupinam
in društvom, za kar smo vam vsi zelo
hvaležni. Zakaj podpirate to obliko dela?
Že od samega začetka sem velikokrat
pomagal tistim, ki so rabili kakršno koli
obliko moje pomoči. Sam vem, kako je
težko, kadar imaš želje, pa jih sam brez
pomoči drugih ne moreš uresničiti, zato so
bila in so vrata naše delavnice za donacije,
volontersko izdelavo izdelkov, obiske

osnovnošolskih otrok ter sprejemanje
dijakov in študentov na delo zmeraj
odprta.
Prostega časa verjetno ni dosti. Kako ga
preživite?
Moje življenje je vseskozi povezano z
delavnico in delom v njej. Tako prostega
časa nimam prav veliko, saj večino dneva
preživim v delavnici ali pa doma razmišljam
o organizaciji dela za prihajajoče dni.
Največkrat je čas praznikov tisti, ko imam
nekaj prostega časa in takrat ga najraje
preživim doma, v krogu svoje družine in
prijateljev.
Pri nadaljnjem delu vam želimo še
veliko uspeha ter cele prste vsem vam v
delavnici.
Pripravil: Simon Stagoj
OBVESTILO
O SPREMENJENM DELOVNEM
ČASU OB PRAZNIKIH
KU UPRAVNE ENOTE CELJE
in OBČINE VOJNIK
SREDA, 24. in 31.
DECEMBRA 2008
od 8.00 do 13.00 ure

OBVESTILO!
Vsa gospodinjstva v Občini Vojnik
obveščamo, da lahko na sedežih
Krajevnih skupnosti Vojnik, Nova
Cerkev in Frankolovo kupite v kompletu
slovensko in občinsko zastavo, v
velikosti 70 x 140 cm, po ceni 7,80
EUR.
Preko občinskega glasila Ogledalo
smo vas v preteklosti že obvestili, kdaj
in na kakšen način se obešajo zastave.
Takrat ste nekateri izrazili željo, da bi
jih kupili, zato vam po novem to tudi
omogočamo. Za zanimanje se vam
zahvaljujemo in verjamemo, da bo
ob praznikih ta državni simbol kmalu
razobešen na večjem številu hiš.
Mihaela HREN

12. december 2008

15

OgledalO 12/68

Kmetijstvo
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA
KMETIJI Z VIDIKA SOCIALNE
VARNOSTI
Zavarovanje – obvezno ali prostovoljno?
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/2008, ZKme-1) v 99. členu določa,
da je dopolnilna dejavnost na kmetiji
s kmetijstvom oziroma z gozdarstvom
povezana dejavnost, ki omogoča
kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile članov
kmetije in zaposlenih na kmetiji.
Glede na to, da se dopolnilna dejavnost
na kmetiji šteje kot kmetijska dejavnost,
je treba najprej ugotoviti, ali obstaja
obveznost zavarovanja po 16. členu
Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06,
ZPIZ-1-UPB4), pri čemer se upošteva
dohodek iz te dejavnosti iz preteklega leta
skupaj s katastrskim dohodkom. Oseba, ki
samostojno opravlja kmetijsko dejavnost
kot edini in glavni poklic, mora biti
stara najmanj 15 let in imeti zdravstveno
sposobnost za opravljanje kmetijske
dejavnosti (ugotavljajo specialist medicine
dela) ter dosega najmanj takšen katastrski
dohodek kmečkega gospodarstva, ki
ustreza znesku minimalne plače (bruto
minimalna plača na zaposlenega v letu
2006 je znašala 6262,00 evrov).
ZPIZ-1-UPB4 pa omogoča osebam,
ki opravljajo dopolnilno dejavnost,
pa niso zavarovanci po 16. členu tega
zakona (torej ne opravljajo kmetijske
dejavnosti kot edini in glavni poklic), da
se prostovoljno odločijo za zavarovanje
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt,
ki je posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni pri opravljanju
kmetijske dejavnosti. Višina mesečnega
pavšalnega prispevka v skladu s Sklepom
o spremembi sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanj (Uradni
list RS, št. 21/08) znaša od 1. 1. 2008
dalje 27,08 evrov. V primeru, da oseba
takšnega zavarovanja nima, se šteje, da je
invalidnost, telesna okvara ali smrt nastala
izven dela oziroma opravljanja kmetijske
dejavnosti.
Kakšne pravice lahko uveljavlja oseba,
ki se prostovoljno odloči za plačevanje
OgledalO 12/68
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pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
zdravstveno zavarovanje?

Invalidska pokojnina

Pravica do invalidske pokojnine
je pogojena z obstojem invalidnosti
zavarovanca in nekaterih drugih pogojev,
določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti
ugotavlja invalidska komisija Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije. Invalidnost je podana, če se je
zavarovancu zaradi nastalih sprememb
v zdravstvenem stanju, ugotovljenih
po zakonu, ki jih ni mogoče odpraviti
z zdravljenjem ali ukrepi medicinske
rehabilitacije, zmanjšala zmožnost za
zagotovitev oziroma ohranitev delovnega
mesta oziroma poklicno napredovanje.
Vzroki za nastanek invalidnosti so
poškodba pri delu, poklicna bolezen,
bolezen in poškodba izven dela. Invalidska
komisija razporedi zavarovanca, pri
katerem je podana invalidnost, glede na
preostalo delovno zmožnost v eno od
naslednjih treh kategorij:
I. kategorija: če ni več zmožen
opravljati organiziranega pridobitnega
dela ali če je pri njem podana poklicna
invalidnost, zavarovanec pa nima več
preostale delovne zmožnosti;
II. kategorija: če je njegova delovna
zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50
% ali več;
III. kategorija: če z ali brez predhodne
poklicne rehabilitacije ni več zmožen za
delo s polnim delovnim časom, lahko pa
določeno delo opravlja vsaj s polovico
polnega delovnega časa oziroma če je
njegova delovna zmožnost za svoj poklic
zmanjšana za manj kot 50 % ali če še lahko
dela v svojem poklicu s polnim delovnim
časom, vendar pa ni zmožen za delo na
delovnem mestu, na katerega je razporejen.
Pravico do invalidske pokojnine pridobi
zavarovanec, pri katerem je nastala:
• invalidnost I. kategorije;
• invalidnost II. kategorije, če brez
poklicne rehabilitacije ni zmožen za drugo
ustrezno delo, le-ta pa mu ni zagotovljena,
ker je star nad 50 let;
• invalidnost II. ali III. kategorije, ki
mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev
oziroma prerazporeditev, ker je moški
že dopolnil 63 let oziroma ženska 61 let
starosti.
V primeru nastanka invalidnosti zaradi
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
12. december 2008

pridobi zavarovanec pravico do invalidske
pokojnine ne glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo.
Invalidska pokojnina se odmeri od
pokojninske osnove, izračunane na enak
način, kot za odmero starostne pokojnine.
V letu 2008 se pokojninsko osnovo
praviloma izračuna na podlagi povprečnih
mesečnih plač in zavarovalnih osnov,
od katerih so bili plačani prispevki za to
zavarovanje, iz katerih koli najugodnejših
zaporednih osemnajstih let zavarovanja
od vključno leta 1970 dalje oziroma po
pravilih, ki jih določa zakon.

Vdovska pokojnina

Za pridobitev pravice do vdovske
pokojnine morajo biti izpolnjeni splošni in
posebni pogoji. Splošni pogoji se nanašajo
na umrlega zavarovanca ali uživalca
določenih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, posebni pa na
vdovo oziroma vdovca.
Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji
na njegovi strani izpolnjeni, če je:
• dopolnil najmanj pet let zavarovalne
dobe ali deset let pokojninske dobe ali
• izpolnjeval pogoje za pridobitev
pravice do starostne ali invalidske
pokojnine.
Če je bil umrli uživalec pravic, so
pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je
užival:
• starostno ali invalidsko pokojnino ali
katero od pravic na podlagi
invalidnosti.
Vdovsko pokojnino lahko uveljavi
vdovec ali vdova umrlega zavarovanca:
• če je do smrti zavarovanca, po
katerem ji(mu) gre pravica, dopolnil(a)
starost 53 let;
• če je bil(a) do zavarovančeve smrti
popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to
postal(a) v enem letu po zavarovančevi
smrti, ali
• če ji (mu) je po zavarovančevi smrti
ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico
do družinske pokojnine po umrlem
zavarovancu, vdova oziroma vdovec pa
ima do njih dolžnost preživljanja.

Družinska pokojnina

Splošni pogoj na strani umrlega so
enaki kot za vdovsko pokojnino.

Kmetijstvo

Otrok ima pravico do družinske
pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti
oziroma do konca šolanja (izkazuje s
potrdilom o šolanju), vendar največ do
dopolnjenega 26. leta starosti.
Otrok, ki je postal popolnoma
nezmožen za delo do starosti, do katere mu
je zagotovljena družinska pokojnina (do
15. leta) oziroma do konca šolanja (največ
do dopolnjenega 26. leta), ima pravico do
družinske pokojnine, dokler traja takšna
nezmožnost.
Starši, ki jih je zavarovanec preživljal do
svoje smrti, pridobijo pravico do družinske
pokojnine, če so bili ob zavarovančevi smrti
stari 58 let ali popolnoma nezmožni za delo.
Bratje in sestre umrlega zavarovanca, ki jih
je zavarovanec preživljal do svoje smrti,
pridobijo pravico do družinske pokojnine,
če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za
otroke oziroma pogoje, ki so določeni za
starše umrlega zavarovanca.

nastale med zavarovanjem ali v času
uživanja pokojnine. Pravico do invalidnine
pridobi zavarovanec za telesno okvaro, ki
je posledica:
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
če znaša telesna okvara najmanj 30 %, ne
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo;
bolezni ali poškodbe izven dela, če
znaša telesna okvara najmanj 50 %, in
če ima zavarovanec ob nastanku telesne
okvare dopolnjeno pokojninsko dobo,
ki je določena za pridobitev pravice do
invalidske pokojnine, ne glede na to, ali
telesna okvara povzroča invalidnost ali
ne.
Pravico do invalidnine pridobi
zavarovanec ne glede na to, ali uživa
kakšno drugo pravico po ZPIZ-1. Stopnje
telesnih okvar ter odmero invalidnine
določa zakon.
Mesečni pavšalni prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje, ki
obsega zdravstvene storitve, povračilo
potnih stroškov ter pogrebnino in
posmrtnino, pa znaša od 1. 1. 2008 dalje
3,08 evrov. Ta prispevek pa je obvezen.
Viri: Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (www.zpiz.
si) in Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (www.zzzs.si)
KGZS – Zavod CE

Odpravnina

Gre vdovi ali vdovcu, ki ni pokojninsko
in invalidsko zavarovan. Višina odpravnine
je šestmesečni znesek vdovske pokojnine,
ki bi mu šla, če bi imel pravico do le-te.

Oskrbnina

Je pravica vdove ali vdovca po
prenehanju izplačevanja odpravnine, pod
pogojem, da se je v 30 dneh, ko je izgubil
pravico do odpravnine, prijavil na zavodu
za zaposlovanje in izpolnjuje premoženjske
pogoje za pridobitev varstvenega dodatka.
Višina znaša toliko, kot bi znašala vdovska
pokojnina, a ne več kot 494,65 evrov.

Invalidnina

Invalidnina je mesečna denarna
dajatev, ki jo lahko pridobi zavarovanec ali
uživalec pokojnine zaradi telesne okvare,
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Pravico do družinske pokojnine
pridobijo po smrti zavarovanca:
otroci (zakonski ali nezakonski ter
posvojenci);
pastorki, vnuki in drugi otroci brez
staršev, ki jih je zavarovanec preživljal;
starši (oče in mati, očim in mačeha)
in posvojitelji, ki jih je zavarovanec
preživljal;
bratje in sestre, ki jih je zavarovanec
preživljal do svoje smrti in nimajo lastnih
sredstev za preživljanje.
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Kmetijstvo
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETE
1. SKOP/KOP-IZOBRAŽEVANJA
Vsi, ki ste vključeni v program SKOP ali KOP, morate od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 opraviti vsaj 4 ure izobraževanj.
Vsi, ki pa ste vključeni v program SKOP, ne pozabite tudi na udeležbo na vsaj enem prikazu v 5 letih.
Zap.

Naslov predavanja

Lokacija / Datum

Opombe

1

Predavanje:
- Do naravne oskrbe rastlin z dušikom z vmesnim posevkom
metuljnic oz. DTM
- Dušik: pomembno hranilo rastlin in onesnaževalcev podtalne vode
- Skriti učinki obdelave tal (4 ure)

KD Vojnik
13. 1. 2009

2

Predavanje:
- Dobra proizvodna in higienska praksa v primarni pridelavi (4 ure)

KD Vojnik
10. 2. 2009

Zahteva navzkrižne skladnosti.

3

Predavanje - inštruktaža:
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike, s poudarkom na
ukrepih SKOP/KOP
- Dober gospodar (4 ure)

Celje, Dobrna, Vojnik,
Štore – zadnji teden v
mesecu februarju

Namenjeno vsem, ki
uveljavljate neposredna plačila v kmetijstvu.

4

Predavanje:
Splošna znanja o konju (4 ure)

Celje
16. 6. 2009

5

Predavanje:
Predelava živil živalskega izvora (4 ure)

Rogla
23. 5. 2009

V sklopu prireditve Dan rejcev drobnice.

6

Prikaz: Spoznavanje škodljivih in koristnih organizmov
v praksi (4 ure)

Vojnik, Celje, Štore:
maj (poljedelci), junij
(vinogradniki)

Šteje kot prikaz v programu SKOP in kot
izobraževanje v programu KOP.

2. PREDAVANJA, KI NE ŠTEJEJO KOT SKOP/KOP-IZOBRAŽEVANJE
VINOGRADNIŠTVO

7

Priprava na trgatev

Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo društvo.

8

Vodena pokušnja mladih vin

Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo društvo.

9

Prikaz zimske in letne rezi vinske trte

Vojnik,
Štore

Prijavite se samo nečlani Vinogradniškega društva
Vojnik in Štore. Člane bo obvestilo društvo.

23. do 25. 2. 2009

Tečaj je obvezen za vse uporabnike FFS. O datumu
obnovitvenega tečaja, ki je z letošnjim letom spet
obvezen, pa boste vsi, ki ste začetni tečaj iz FFS
opravili v letu 2001, 2002, 2003 in 2004, obveščeni.

VARSTVO RASTLIN
10

Začetni tečaj FFS – vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo
SPLOŠNO

11

Promet s kmetijskimi zemljišči

Celje 5. 2. 2009

12

Vodenje knjigovodstva FADN na kmetijah

Celje
april

Predavanje je namenjeno
tistim, ki vodijo
FADN-knjigovodstvo.

Škofja vas,
Nova Cerkev

Testiranje je obvezno vsaki dve leti.

13

Testiranje traktorskih, motornih
škropilnic in pršilnikov

PRIJAVE NA POSAMEZNA IZOBRAŽEVANJA SPREJEMAMO NA tel.: 03/490-75-82 in 03/490-75-80.
Izvedba izobraževanj je odvisna od števila prijav. Termini posameznih izobraževanj se lahko zaradi
objektivnih razlogov spremenijo.

KGZS – Zavod CE
Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

OgledalO 12/68

18

12. december 2008

Kmetijstvo
ČLANI DRUŠTVA
»RAZNOLIKOST PODEŽELJA«
OBISKALI DVA LAS-a V
SLOVENIJI
Animacija članov društva, predvsem
podeželskega prebivalstva, je ena od
ključnih aktivnosti LAS-a, katerega člani
so tudi občine, javni zavodi, podjetja in
društva, ki delujejo na podeželju. Namen
animacije je spodbuditi prebivalstvo k
aktivnemu razmišljanju in sodelovanju
pri načrtovanju svoje bodočnosti. V ta
namen smo se odločili, da obiščemo dva
LAS-a v Sloveniji ter s člani in upravljavci
izmenjamo dosedanje izkušnje. Hkrati
smo si ogledali nekaj primerov izvajanja
skupnih projektov.
Najprej smo obiskali območje LAS
Sožitje med mestom in podeželjem, ki
zajema podeželje Mestne občine Ljubljana,
Škoﬂjico, Ig, Grosuplje in Ivančno
Gorico, katerega upravljavec je CIZA
– Zavod za razvoj podeželja Ljubljana. Na
omenjenem območju že vrsto let potekajo
prizadevanja za vzpostavitev dejavnosti,
ki bi privabile predvsem prebivalce
Ljubljane. Najuspešnejši projekt je Sadna
cesta, ob kateri je preko 30 sadjarskih
kmetij. Organizirajo dve jagodni in tri
kostanjeve nedelje, na katerih imajo preko
10.000 obiskovalcev, ter več manjših
prireditev (borovničev pohod, kresovanje,
sprejem skupin, ...). Tudi preko teh
prireditev se je pokazala potreba po peki
in prodaji pekovskih izdelkov. Nastalo je
neformalno združenje dvanajstih žensk,
ki so se udeležile številnih usposabljanj in
izobraževanj. Vse so pridobile nacionalno
poklicno kvaliﬁkacijo za peko kruha, potic
in peciva. Preko zavoda Ciza skupaj tržijo
svoje proizvode pod imenom Pekarna 301.
Njihov cilj je usposobiti skupno pekarno
in učno kuhinjo s pomočjo Laeder sredstev
ter pekarno registrirati kot d. o. o.
LAS Srce Slovenije obsega šest občin
od Litije do Kamnika. Na tem območju si
prizadevajo predvsem razviti kapacitete
za turistično dejavnost. Pokazali so nam
zbirko savskih prodnikov. Kamne so
zbirali več kot 10 let. Zbirko so oblikovali
z izborom 300 kamnov od zbranih 1300.
Zbirka je našla svoj prostor v gasilskem
domu na Bregu pri Litiji. Zbirko tržijo v
kombiniranju z drugimi znamenitostmi.
Organizirajo tudi delavnice za otroke,
rafting, ki vključuje nabiranje prodnikov,
geološki tabor na kmetiji, oglede dobrih

praks na kmetijah, podeželski tabor za
otroke.
Razvijati bo treba tudi gostinsko
ponudbo, nimajo prenočitvenih kapacitet.
Obnavljali bodo graščino, ustanoviti želijo
geo park Litija, v katerega bodo vključili
tudi ureditev rovov opuščenega rudnika v
turistične namene.
Poleg razstave prodnikov smo si
ogledali kmetijo Paternoster, na kateri se
ukvarjajo s predelavo mleka – izdelujejo
več vrst sirov in druge mlečne izdelke.
Tržijo predvsem v Zagorju ter na različnih
prireditvah.
Nato smo se odpeljali v vas Velika
Preska, ki leži na nadmorski višini 800 m.
Vaški podjetnik Jože Kos nam je predstavil
Mizarstvo Kos, združenje Naš vrt in Center
za zunanjo ureditev, ki združuje različna
podjetja, ki sodelujejo pri projektiranju,
izdelavi in ureditvi zunanjosti stavb.
Vaščani pa so se lotili tudi zunanjega
urejanja vasi v obliki javno-zasebnega
partnerstva. Uredili so pločnik iz naravnih
materialov, leseno ograjo z razsvetljavo,
žično-kamnito ograjo, ekološki otok za
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
Vas postaja vedno bolj urejena. Vodi jih
moto, da je vas, ki je lepa in privlačna za
prebivalce, taka tudi za obiskovalce.
Na koncu so nam upravljavci LAS-a,
RCL – Center za razvoj Litija predstavili še
njihov LAS in del njihovih aktivnosti. Tudi
pri njih je v ospredju skupna promocija in
predstavitve na sejmih.
S predstavljenim in videnim smo bili
udeleženci zadovoljni. Ves dan so nas
spremljala pestra in obilna kulinarična
doživetja, tako članov ob postanku na poti,
kot kasneje pri vseh sprejemih in ogledih.
Polni vtisov smo se vrnili z mislimi in
idejami za razvoj na našem območju v
bodoče.
Mojca Krivec

SREČANJE KMETOV NA
PONIKVI
Romarski shod slovenskih kmetov
pri škofu Antonu Martinu Slomšku z
geslom: „Ves svet je lepo, bogato polje,
na katerem lahko vsi za dolgo večnost
žanjemo,“ je kot vedno doslej organizirala
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v
sodelovanju z Župnijskim uradom Ponikva.
Srečalo se je več kot tisoč ljudi, povezanih
s kmetijstvom. Srečanje se je začelo z
mašo, ki jo je daroval celjski škof dr. Anton
Stres. Družabno srečanje s pogostitvijo
pred cerkvijo so pripravila Društva KGZ
Celje, Društvo vinogradnikov Šentjur in
Sadjarsko društvo Mislinjske doline.
Zanimivo pa je povedal Ciril Smrkolj:
„Peto srečanje, ki je že tradicionalno,
mineva tudi v slovenskem kmetijstvu v
duhu zloma svetovnega ﬁnančnega trga kot
posledice pohlepa in špekulacij. Upam, da
bodo tudi današnja molitev in usmeritve, ki
smo jih slišali, pripomogle k hitri ureditvi
razmer, da bo slovenski kmet, podeželan šel
v prihodnja leta z željo in voljo, upanjem
na boljše in bolj mirno življenje. Naš čas
je namreč preveč dinamičen, velikokrat
pozabljamo na malega, pridnega človeka,
ki s svojimi rokami in družino utrjuje
ljubo slovensko zemljo, vztraja na njenih
robovih. S Slomškom se je potrebno boriti
za jezik, narod, domovino z vsem, kar mož
storiti mora.“
Pridne roke gospodinj, ki se vpletejo
na razne prireditve (sodelovanje na lepi
nedelji v Vojniku, Podeželje v mestu,
Vinska trgatev, Srečanje kmetov na
Ponikvi, blagoslov obnovitvenih del pri
Devici Mariji, odprtje Planinskega doma),
lepo poudarijo našo gostoljubnost, po
kateri Slovenci tako slovimo. Za trud,
da bi to delo postalo bolj vidno, pa bi se
zahvalila vsem gospodinjam ali članicam
Društva kmetic Meta.
Veronika Marguč
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Kmetijstvo
NARAVNI SPOMENIKI NA
OBMOČJU OBČINE VOJNIK
Številne obveznosti in čedalje hitrejši
tempo življenja nas pogosto odvračajo
od sprehoda v naravo. Ko pa že najdemo
čas za raziskovanje narave okrog nas,
nas pogosto razočarajo »rane«, ki jih je
s svojim ravnanjem povzročil človek.
Svojstvena lega Občine Vojnik v severnem
gričevnatem delu Celjske kotline, pestra
geološka sestava površja in hidrološke
značilnosti so razlog, da na ozemlju te
občine ležijo številne naravne vrednote,
redki, dragoceni ali znameniti naravni ali
drugi vredni pojavi, ki se jih splača obiskati.
Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi,
minerali in fosili ter njihova nahajališča,
površinski in podzemski kraški pojavi,
podzemske jame, soteske in tesni ter
drugi geomorfološki pojavi, ledeniki
in oblike ledeniškega delovanja, izviri,
slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in
reke z obrežji, morska obala, rastlinske in
živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter
njihovi življenjski prostori, ekosistemi,
krajina in oblikovana obala.
V Občini Vojnik so razširjene predvsem
površinske in podzemske geomorfološke,
hidrološke, geološke in drevesne naravne
vrednote, ki jih je Republika Slovenija
razglasila za naravne spomenike državnega
ali lokalnega pomena.
Prav veliko število naravnih vrednot, ki
je širšemu krogu občanov premalo znano, je
bil razlog, da je Osrednja knjižnica Celje v
sodelovanju z Zavodom za varstvo narave,
Območno enoto Celje pripravila v Knjižnici
Vojnik pregledno razstavo z naslovom
Naravni spomeniki na območju Občine
Vojnik. Temeljno podlago za razstavo
predstavlja
elaborat Naravovarstvene
smernice Občine Vojnik, ki ga je pripravila
celjska izpostava Zavoda za varstvo narave
in si ga je mogoče ogledati v Knjižnici
Vojnik. Razstavo smo odprli 1. oktobra
2008 s predavanjem Mojce Tomažič, dipl.
geog., vodje območne enote Zavoda RS za
varstvo narave, Celje z naslovom Naravni
spomeniki Občine Vojnik.
Na kratko bi vam naravne vrednote
radi predstavili tudi v tem prispevku. Za
naravno vrednoto državnega pomena so
razglašeni: soteska Hudinje, kot površinska
geomorfološka in geološka naravna
vrednota, ter dve drevesni vrsti, črni gaber
(Ostrya carpinifolia) pri Sv. Tomažu, ki
OgledalO 12/68
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predstavlja zaradi svoje debeline, obseg
debla v prsni višini meri 325 cm, posebnost
v evropskem merilu, in medvedja (turška)
leska (Corylus colurna), ki je z obsegom
290 cm najdebelejša leska v Sloveniji.
Na naravne vrednote državnega pomena
opozarjajo table z opisi in jih tako tudi ni
težko najti.
Na žalost pa tega ne moremo trditi za
vse ostale naravne vrednote, ki imajo status
naravne vrednote lokalnega pomena. Ko
smo pripravljali razstavo, smo imeli namreč
kar nekaj težav z iskanjem lokacij vrednot.
Izkazalo pa se je tudi, da za nekatere ne vedo
niti domačini sami. V Občini Vojnik ima
status naravnih vrednot lokalnega pomena
10 naravnih spomenikov. Za geološki
naravni vrednoti lokalnega pomena sta
razglašeni Huda luknja pri Sv. Tomažu in
Lindeška jama. Kot geološka in hidrološka
naravna vrednota lokalnega pomena potok
Beli potok, ki je na svojem toku izdolbel
sotesko, v stenah katere gnezdi sokol
selec; Lindeški slap, ki se nahaja v soteski
Belega potoka pod gradom Lindek, kjer
pada voda preko triadne apnenčaste stopnje
v obliki 12 m visokega dvopramenskega
slapa, ki je verjetno nastal ob prelomu. Tu
nekje poteka tudi meja med neogenskimi
in apnenčastimi peščenjaki ter peščenimi
laporji; slap Tesnica, kjer pada voda
preko 6 m visoke stopnje z naklonom
60o; in termalni izvir v Verpetah, ki je
včasih opravljal vlogo perišča (pralnice).
Za drevesne naravne vrednote lokalnega
pomena so razglašene lipa v Lindeku, ki
raste na zemljišču Operčkalovih za grajsko
hišo Lindek 15. Na deblu lipe so vidne
rakaste tvorbe. Nekaj večjih vej se že suši.
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Zaradi rakastih tvorb je obseg debla težko
izmerljiv, v povprečju pa ima obseg 485
cm. Višina je ocenjena na 25 m; Robinija
pri Sorževem mlinu v Polžah. Drevo je
zdravo in vitalno; Slemenškova lipa v
Razgoju 16, katere obseg debla meri debla
408 cm v prsni višini. Lepo raščeno krošnjo
tvorita dva vrha, drevo pa je visoko okrog
20 m. V posameznih suhih vejah običajno
gnezdijo sove; in lipa pri Sv. Tomažu pri
Vojniku, ki ima v prsni višini obseg debla
330 cm, visoka je okoli 23 m.
Razstava je bila na ogled v Knjižnici
Vojnik do konca novembra 2008.
Andreja Videc, Oddelek za domoznanstvo,
Osrednja knjižnica Celje

TURISTIČNA
INFORMACIJSKA TABLA
V središču Občine Vojnik pri zdravstveni
postaji stoji turistična informacijska tabla,
ki je bila s sredstvi Odbora za gospodarstvo
in turizem obnovljena in ažurirana letošnjo
jesen. Karta sama je bila objavljena v
junijski številki Ogledala. Občani so
nas obvestili o nekaj napakah, ki so jih
zasledili na omenjeni karti. Te napake so
sedaj odpravljene. Vsem občanom, ki so
nas opozorili na neljubo neprijetnost, in
ostalim občanom, ki smo jim povzročili
kakršno koli neprijetnost v zvezi z
napakami, se vljudno opravičujemo. Naša
želja je, da turistične informacije prodrejo
v čim širši krog uporabnikov.
Za Odbor za gospodarstvo in turizem:
Valerija Šrekl

URADNO GLASILO

OBČINE VOJNIK
ŠT. 19/68, 15. DECEMBER 2008

VSEBINA:
1. SEJE OBČINSKEGA SVETA

12. december 2008
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Uradni del
POVZETEK 17. SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 17. redni seji, dne
4. 9. 2008:
• Potrdil zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik.
• Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 59/06
in 67/06) ter 7. in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vojnik (Ur. l. RS, št. 17/96 in 63/00) je Občinski svet Občine
Vojnik določil prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2008.
Na podlagi 2. in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vojnik (Ur. l. RS, št. 17/96 in 63/00) je župan Občine Vojnik
določil občane in organizacije, ki prejmejo posebna priznanja
župana Občine Vojnik v letu 2008. Vsi dobitniki priznanj so bili
objavljeni v prejšnji številki Ogledala.
• Imenoval Jožefo Žibret, Nova Cerkev 78, 3203 Nova Cerkev, za
članico Sveta JZ Celjske lekarne.
• Sprejel sklep, da se ponovno izpelje prodaja celotnega kompleksa
zemljišča »ZN Konjsko – II. del« po ceni 35 EUR/m2, in sicer
najkasneje do 31. 12. 2008.
• Sprejel nov cenik prevozov pitne vode Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna:
Avto cisterna v litrih

Cena za
potrošnika

Soﬁnanciranje
SKUPAJ
občine

od 2000 l do 3999 l

18 €

23 €

41 €

nad 6000 l

27 €

28 €

55 €

od 4000 l do 6000 l

21 €

Traktorska CREINA

28 €
5€

49 €
5€

• Sprejel sklep, da se svetniki in svetnice odpovejo sejninam za to
sejo, sredstva pa se nakažejo Občini Hajdina za pomoč po naravni
nesreči. Skupaj s temi sredstvi se dodatno nakaže še znesek 1000
EUR.

POVZETEK 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 18. redni seji, dne 25.
9. 2008:

• Potrdil zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik s spremembami in z dopolnitvami.
• Sprejel sklep, da se v Vinterjevi in Keršovi ulici ne izgradijo
dodatna parkirišča, Prušnikova ulica pa se vključi v študijo
prometa.
• Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zadolžil,
da pripravi osnove za izdelavo prometne študije za območje
Občine Vojnik s poudarkom v KS Vojnik. Nosilci so predsedniki
KS, v izdelavo pa se vključijo tudi OŠ, vrtec, Zdravstveni
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dom in ostala zainteresirana javnost. Prednostno se obravnava
problematika parkiranja pri Zdravstvenem domu.
• Sprejel sklep, da Odbor za okolje in prostor ter komunalo
pripravi pregled možnih gradenj, ki se posreduje na naslednji
seji Občinskega sveta.
• Sprejel sklep, da Odbor za okolje in prostor ter komunalo
pregleda obstoječi odlok za NUSZ in poda predlog sprememb
in meril plačila v strnjenih naseljih.
• Sprejel sklep, s katerim zavezuje občinsko upravo, naj redno
in pravočasno seznanja krajevne skupnosti, Odbor za okolje in
prostor ter komunalo in Občinski svet o načrtovanih posegih v
prostor že v fazi načrtovanja.
• Sprejel sklep, da Odbor za družbene dejavnosti oblikuje
usmeritve na področju šolske in predšolske vzgoje.
• Sprejel sklep, da v občinskem prostorskem načrtu (OPN)
za večstanovanjske objekte zaostrimo pogoj števila parkirnih
mest, in sicer minimalno dve (2) parkirni mesti na stanovanjsko
enoto.
• Nadzornemu odboru predlagal, da pregleda dokumentacijo
Pogrebne službe Raj, d. o. o. Arclin.
• Sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN za
poslovni center Arclin.
• Sprejel osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Frankolovo - Verpete.
• Sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2008 po skrajšanem
postopku.
• Sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in
namenskih sredstev.
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POVZETEK SLAVNOSTNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA, DNE 3. 10. 2008, ki je bila pred osrednjo
prireditvijo ob občinskem prazniku na Frankolovem.
Župan Benedikt Podergajs je v pozdravnem govoru predstavil
glavne dejavnosti, ki se trenutno izvajajo v Občini Vojnik, nato pa
so imeli besedo svetniki in svetnice.
Na tej seji so sprejeli sklep, da se sejnine nakažejo Karitas
Frankolovo za pomoč družinam v Destrniku ob neurju 2008.
Ines Novak

Društva
a) uradne registre (register kulturne
dediščine, dediščinskih ustanov ...) in
b) popise sodelujočih občin (Laško,
Štore, Vojnik in Celje)
nadgraditi s stanjem na terenu in
potrebami prebivalcev ter članov LAS-a
in
pripraviti razvojne projekte (varovanje,
razstavljanje
in
obnova
kulturne
dediščine).

V sklopu projekta »Revitalizacija
kulturne dediščine občin Celje, Laško,
Vojnik, Štore« pripravljamo 1. brezplačno
informativno delavnico za območje občine
Vojnik, ki bo 17. 12. 2008, v Galeriji Piros,
med 15.00 in 19.30. Tema delavnice bo
TRUBAR, podtema: Kako pristopimo k
obravnavi kulturne dediščine.
KDAJ? 17. 12. 2008
KJE? Pri Jožetu Žlausu – Galerija
Piros, Globoče 15, Vojnik
DNEVNI RED
15.00–15.30 VODEN OGLED
ZBIRKE ŽLAUS
15.30–19.00 GRAFIČNA
TISKARSKA DELAVNICA –
Trubarjeva tiskarska delavnica
(Jože Žlaus)
16.00–17.00 DELAVNICA:
Kako pristopimo k obravnavi kulturne
dediščine – vrednotenje, hranjenje, obnova
oz. restavriranje, prezentiranje (Tanja
Čajavec, univ. dipl. umet. zgod.–soc.
kult.)
17.30
–
19.30
INDIVIDUALNE
KONZULTACIJE z lastniki (ne)premične
dediščine o možnostih pridobitve
nepovratnih sredstev za njihovo obnovo,
restavracijo oz. razstavo (Tanja Čajavec,
univ. dipl. umet. zgod.–soc. kult.)
KONTAKT:
Jože Žlaus: 031 798-380
Porta B: 03 492-63-34, 041 331-534
Z omenjenim
obstoječe:

projektom

želimo

PORTA B, zavod za razvoj in promocijo
kulture, kulturne dediščine in turizma, bo v
sklopu projekta v omenjenih štirih občinah
posameznikom, društvom in drugim
omogočil:
brezplačno strokovno svetovanje o
možnostih vzdrževanja kulturne dediščine,
analizirati stanje in projektne predloge ter
pripraviti razvojne projekte (4 zbirke, 5
objektov – muzeološka obdelava gradiv
in postavitev razstav, spomeniški in
muzeološki programi upravljanja);
obnove – pisanje investicijskih
osnutkov;
pridobivanje nepovratnih sredstev
– pisanje razpisne dokumentacije,
svetovanje pri prijavi na UKREP 322, 323
(5 projektov) ipd.
OPIS PROJEKTA »REVITALIZACIJA
KULTURNE
DEDIŠČINE
OBČIN
CELJE, LAŠKO, ŠTORE VOJNIK«
Nosilec projekta je zavod Porta B. Namen
projekta je oblikovati pozitiven pristop do
revitalizacije in vsebinske oživitve vseh
potencialov naravne in kulturne dediščine.
Samo tako bo omogočen enakomeren
razvoj celotnega področja, temeljen na
ohranjanju in revitalizaciji dediščine ter
njene vključitve v dopolnilne ali osnovne
dejavnosti na podeželju. Del dediščine je
danes kot tak ovrednoten, del še čaka na
vrednotenje. Določena premična dediščina
je zbrana, vendar ni strokovno obdelana.
Cilj projekta je s pomočjo projektnih
aktivnosti in strokovno obdelane dediščine
ter pripravljenih posameznih projektov
revitalizacije
omogočiti
vključitev
dediščine v dopolnilne ali osnovne
dejavnosti na podeželju znotraj območja
LAS.

SPET SE JE PREDSTAVILO
»PODEŽELJE V MESTU«
Že tradicionalna prireditev »Podeželje
v mestu« na Glavnem trgu v Celju prvo
sredo v oktobru je tudi letos privabila
številne obiskovalce. Tema letošnje
prireditve je bila: Pira in ostala stara žita v
prehrani sodobnega človeka.
V dopoldanskem času je bilo v Celjskem
domu predavanje na temo Pridelava žit
skozi zgodovino in Pražita v sodobni
kuhinji. Udeležencev je bilo 80, od tega
večina dijaki Srednje zdravstvene šole. Po
predavanju so si lahko ogledali razstavo Od
zrna do krožnika, en razred dijakov pa smo
peljali tudi v Soržev mlin v Polže. Stojnice
s ponudniki, ki že vrsto let ponujajo svoje
dobrote, so ves dan privabljale številne
obiskovalce. V popoldanskem času so se
predstavili ljudski pevci in godci s širšega
območja.
Organizatorji: Zavod Celeia Celje,
Društvo
»Raznolikost
podeželja«,
Združenje ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev »Deteljica« in Zavod za
gozdove Slovenije pa že razmišljamo, kako
v bodoče privabiti še več obiskovalcev, saj
je namen prireditve ne samo predstaviti
dejavnosti na podeželju, ampak potrošniku
približati pridelke in izdelke z območja, saj
je hrana, pridelana v bližnji okolici, kupljena
direktno pri kmetu, brez posrednikov, višje
kakovosti. Ponudniki so predstavljeni v
katalogu Ponudba našega podeželja, ki
smo jo delili obiskovalcem na prireditvi,
objavljena pa je tudi na internetnih straneh
naših štirih občin.
Vabljeni, da obiščete stojnice na tržnici
v Celju, Laškem, Vojniku ter Mercator
centru ob torkih popoldan, lahko pa
kmetije tudi obiščete. Tako boste spoznali
še marsikaj, kar ponuja naše raznoliko
podeželje.
Mojca Krivec,
KGZS – Zavod CE

Tanja Čajavec,
projektni koordinator
12. december 2008
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Društva
SREČANJE GASILSKIH
VETERANOV GZ VOJNIK
– DOBRNA
Gasilsko prostovoljno poslanstvo ne
pozna starostnih meja. Vsak lahko prispeva
svoj pozitiven doprinos, svoje izkušnje,
ki jih našim vrlim veteranom seveda ne
manjka.
Manjka pa jim tudi ne povezanosti

in dobre volje. To dvoje so dokazali tudi
na tradicionalnem srečanju gasilskih
veteranov GZ Vojnik – Dobrna, ki je letos
potekalo pod okriljem PGD Frankolovo.
Ogled Muzeja gasilstva Dravinjske
doline v Slovenskih Konjicah nas
je popeljal v začetke organiziranega
požarnega varstva na Slovenskem in v
ožjem okolju. Muzej je prava zakladnica
starih gasilskih eksponatov iz različnih
obdobij in vsi smo bili mnenja, da je bil
vreden ogleda.
Po poučno-strokovnem ogledu smo
naše srečanje nadaljevali na Frankolovem,
kjer nas je čakala podkrepitev, ki smo
jo seveda potrebovali, da smo se lahko
urno zavrteli ob zvokih našega mladega
gasilskega ansambla.
Pridružil se nam je pevsko razpoloženi
predsednik GZ Beno Podergajs, zato je
bilo slišati marsikatero ljudsko pesem, ki
smo jo zapeli skupaj in prijetno druženje je
kar prehitro minilo.
So pa bili med nami tudi veterani, ki jih
je potrebno še posebej omeniti in ki bi se
OgledalO 12/68
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jim radi še zahvalili, in sicer: Ana Božnik
– PGD Socka, ki je zvesta gasilstvu že od
leta 1954, Rudi Štante – PGD Vojnik, ki
je vstopil v gasilske vrste leta 1945, Ana
Janc –PGD Vojnik, ki je s svojimi 92 leti
najstarejša gasilka, ter Herman Kotnik –
PGD Socka, ki šteje 84 let in je najstarejši
gasilec v GZ.
Vsem iskrene čestitke.
Albina Ločnikar

Naj vas pot v letu 2009
vodi do polnega življenja,
v katerem bo velika mera
ljubezni, miru in blagostanja.
Na tej poti bomo vedno z vami.
PGD Frankolovo

PRIPADNICI CIVILNE ZAŠČITE
NA TABORU RADIOAMATERJEV
»MENINA PLANINA – SVET V
MALEM« 2008
Verjetno ni naključje, da ptice iste
vrste letajo v isti jati in verjetno tudi ni
naključje, da reševalci z reševalnimi psi
in radioamaterji sodelujejo s skupnim
imenovalcem NAJDI in JAVI. Vsaka
skupina zase strokovno pokriva svoje
področje, ko pa pride do združitve teh
dveh področij, pa lahko nemara vidimo
12. december 2008

tudi preko horizonta.

In ja, vsaka skupina skrbi za svoj
podmladek in nove nadarjene ljubitelje teh
umetnosti ter bodoče strokovnjake, ki so se
ravno v času od 24. 8. 2008 do 31. 8. 2008
pripravljali in kalili v radioamaterskih
spretnostih in veščinah na Menini planini.
Da pa bi popestrili in združili moči
in ohranjali odlične vezi, sva s kolegico
prejeli povabilo za sodelovanje, teoretičen
in praktičen prikaz dela z reševalnimi psi.
Za otroke in mlade je to prav gotovo nekaj
posebnega, čeprav je v nekaj besedah
izredno težko strniti obseg dela, priprav,
načinov šolanja in predvsem časa, ki je za
to potreben.
S pomočjo sodobnih tehnoloških
pripomočkov sem vsem udeležencem
predstavila kratko zgodovino reševalnih
psov, metode, obseg dela, kratke ﬁlme
o metodah in predvsem slike, saj le-te
povedo več kot tisoč besed. Tako so bila
moja pripovedovanja in razlage orisana še
bolj plastično in privlačno.
Seveda sva poskrbeli tudi za praktičen
prikaz izvajanja prve pomoči za štirinožne
prijatelje, delo na vseh mogočih ovirah, ki
so jih udeleženci izredno dobro pripravili
in na koncu je sledil – trenutek resnice.
Ali pes res najde ponesrečenca (v našem
predstavitvenem primeru je bil to marker)
in to jasno pokaže svojemu lastniku?
O tem so se prepričali vsi in tudi tisti,
ki so bili bolj skeptični, so začeli verjeti
v to, da je vodenje psa reševalca in delo
z njim zahtevno, da terja potrpežljivost,
iskrenost in zadosti znanja. In ne znanja
samo o kinologiji, temveč so potrebna tudi
druga specialistična znanja, ki pa so brez
odličnih človeških vrednot nična. In tod se
odrazi kvaliteta para vodnik – pes.
Zahvala gre vsem udeležencem tabora,
še posebej pa Goranu Krajcarju za izkazano
zaupanje in povabilo.
Valentina Kasesnik

Društva
AKTIVNOSTI OB MESECU
POŽARNE VARNOSTI

tekmovanje v gasilskem kvizu za Celjsko
regijo. Na tekmovanje jih je pripravljala
Milena Jurgec, dosegli pa so odlično 5.
mesto.

Oktober je mesec, v katerem gasilci
posvečamo še več pozornosti preventivi,
izobraževanju, usposabljanju ...
V sodelovanju z OŠ Vojnik POŠ Nova
Cerkev smo 21. 10. na šoli v Novi Cerkvi
izvedli simulacijo požara ter evakuacijo
učencev in zaposlenih. Po uspešno
izpeljani izpraznitvi šole smo učencem
predstavili gasilsko vozilo, opremo v njem
in gašenje s peno, podati pa je bilo treba
tudi kar nekaj odgovorov na vprašanja
naših najmlajših. Pohvaliti moramo vse
učiteljice, ki so učence res odlično poučile,
kako morajo ukrepati v slučaju izrednih
razmer.
V četrtek, 23. 10., smo za člane PGD
Nova Cerkev organizirali predavanje, na
katerem smo obnovili znanje iz poznavanja
prve pomoči. Vsi navzoči so tudi praktično
preizkusili, kako ukrepati ob različnih
poškodbah. Zahvaliti se moramo gospodu
Nezmanu, ki je predavanje pripravil
strokovno in res privlačno.
V nedeljo, 26. 10., smo se z ekipama
pionirk in pionirjev udeležili tradicionalnega
tekmovanja GZ Vojnik – Dobrna v vaji s
hidrantom. Tekmovanje je potekalo pred
gasilskim domom na Frankolovem, obe
naši ekipi pa sta zmagali.
V soboto, 8. 11., so naši mladinci Uroš
Jurgec, Gregor Stolec in Jure Sentočnik
odšli v Rogaško Slatino, kjer je bilo

Najbolj aktivni operativci v društvu
vseskozi opravljajo redne praktične vaje.
V oktobru je bil poseben poudarek na
tehničnem reševanju in delu z nosilci
izolirnih dihalnih aparatov.
Ob mesecu požarne varnosti smo si
vzeli čas tudi za mednarodno sodelovanje,
gostili smo prijateljske gasilce iz mesta
Unna iz Nemčije.
Tudi v zimskem času ne bomo spali.
Operativci bodo še naprej obnavljali in
dopolnjevali svoja znanja, mladinci, ki
se pripravljajo na izbirno tekmovanje
za olimpiado, trenirajo trikrat tedensko,
enkrat tedensko imajo vaje tudi članice B,
za vse člane PGD pa je organizirana tudi
rekreacija v telovadnici. Več o našem delu
lahko najdete na naši spletni strani http://
www.pgdnovacerkev.si/.

S skupnimi močmi smo na novo
prekrili streho pri ljudeh, ki so bili res
potrebni pomoči in ki jim je v tolažbo
dejstvo, da obstajajo tudi kraji, kjer ljudje
radi pomagajo, pa naj bo to ﬁnančno ali pa
s svojim delom.
Oktober pa je bil predvsem mesec
merjenja moči. Svoje spretnosti in znanje
smo namreč dokazovali najprej na
občinskem tekmovanju gasilskih enot v
Vojniku in domov smo prinesli tri pokale.
Prislužili so jih pionirji, članice B in člani
B-ekipe.
Posebej so tekmovali še pionirji
v hidrantni vaji, ki je potekala na
Frankolovem. Vseh sedem ekip je pokazalo
dober, strokoven pristop in da so naš velik
ponos in upanje.

V okviru aktivnosti meseca požarne
varnosti smo izvedli vajo evakuacije
otrok iz vrtca, organizirali pa smo tudi
preventivni pregled gasilnih aparatov za
vse vaščane.
Ogenj v tem času ni bil naš velik
sovražnik, saj je bilo potrebno pogasiti le
goreč avto, smo pa bili aktivni pri varovanju
zvonika, čiščenju žlebov, prebitjih kanalov
ter prevozih vode.
Torej, po delovnem poletju prav tako
nismo mirovali v jesenskem obdobju.
Le kaj bo prinesla zima?
Albina Ločnikar

Srečko Sentočnik,
tajnik PGD Nova Cerkev

JESENSKE AKTIVNOSTI PGD
FRANKOLOVO
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Pustošenja, ki so jih pustila za
sabo poletna neurja, nas niso pustila
ravnodušnih. Zopet smo se podali v
Drstenik, tokrat v organizaciji župnijske
Karitas Frankolovo.
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Društva
GASILCI IZ NOVE CERKVE SE
NE DAJO
V soboto, 4. 10., je bilo v Vojniku
gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna. Tekmovanja, kjer je nastopilo
34 tekmovalnih enot, se je udeležilo kar
10 ekip iz PGD Nova Cerkev. Da delajo
kvalitetno in zagnano, se je pokazalo tudi
tokrat, saj so v vseh kategorijah, v katerih
so tekmovali, dosegli 1. mesta.
Rezultati PGD Nova Cerkev:
pionirji – 1. mesto, pionirke – 1. mesto,
mladinci – 1. mesto, člani A 1. ekipa 1.
mesto in 2. ekipa 3. mesto, članice A – 1.
mesto, člani B – 1. ekipa 1. mesto in 2.
ekipa 4. mesto, članice B – 1. mesto in
starejši gasilci – 1. mesto.
V sklopu tega tekmovanja je potekalo
tudi tekmovanje za Florjanov pokal ter
pokalno tekmovanje Celjske regije za
mladince in mladinke.
Za Florjanov pokal so se potegovale
ekipe članov in članic, izkupiček PGD
Nova Cerkev je naslednji: članice B – 1.
mesto, članice A – 3. mesto, člani B – 2.
mesto in člani A – 3. mesto.
V pokalnem tekmovanju mladincev in
mladink so državni prvaki – mladinci PGD
Nova Cerkev v Vojniku zmagali že tretjič

28. DRŽAVNO SREČANJE IN
TEKMOVANJE DMG V SEMIČU
V petek, 26. 9., in soboto, 27. 9. 2008,
je na OŠ Semič v Beli krajini potekalo
28. srečanje Društev Mladi gasilec. Na
srečanju in tekmovanju so kot predstavniki
naše regije sodelovali učenci Gregor
Kramar, Jure Sentočnik in Uroš Jurgec.
Tekmovanje je potekalo v teoretičnem
znanju požarne preventive, prve pomoči in
poznavanju kraja, v praktičnem pa v vaji z
vedrovko, prvi pomoči in vezanju vozlov.
Osvojili so 11. mesto in zlato priznanje, za
kar si zaslužijo iskrene čestitke.

zapored, sledila pa je še zmaga v Radečah
in tako so postali zmagovalci pokalnega
tekmovanja Celjske regije.
Lepo je videti veliko število gasilcev,
ki se pripravljajo na taka tekmovanja, se

družijo in delajo društvo živo, ob vsem
tem pa tudi rezultati ne izostanejo.

Občankam in občanom želimo
vesele božične praznike,
v novem letu 2009 pa obilo
zdravja, zadovoljstva,
strpnosti in medsebojnega
razumevanja,
predvsem pa varno vožnjo.
SREČNO, STRPNO IN VARNO
NA NAŠIH CESTAH
VAM ŽELI SPVCP OBČINE
VOJNIK

Božični zvonovi lepo naj zvonijo,
v imenu gasilskem naj vam
srečo delijo,
da v letu bi novem le zdravje
užili in prijateljstvo pravo
bi v srcih vsi nosili.

Jože KOCMAN

Srečko Sentočnik,
tajnik PGD Nova Cerkev

SREČNO 2009 vam želi:
Prostovoljno gasilsko društvo
Vojnik

ČESTITKA

Staro leto je minilo, stare radosti, bolesti,
novo leto, nov začetek zopet nove je povesti.
Polno lepih doživljajev naj bo sleherno poglavje,
novo leto naj prinese srečo, zdravje!
VESEL BOŽIČ TER VSE LEPO V LETU 2009
Milena Jurgec
OgledalO 12/68

26

Člani KUD »Godba na pihala« Nova Cerkev

12. december 2008

Utrinki iz šole in vrtca
VPIS OŠ VOJNIK V PROJEKT
“EKO ŠOLA KOT NAČIN
ŽIVLJENJA”
V šolskem letu 2008/09 so se na
OŠ Vojnik odločili za vpis v projekt
slovenske eko šole. V Sloveniji poteka
projekt “EKO ŠOLA KOT NAČIN
ŽIVLJENJA” v okviru društva
“DOVES – Društvo za okoljevarstveno
izobraževanje Slovenije”.
Eko šola je projekt evropskega
združenja in je sestavni del prizadevanj
Evropske unije za okoljevarstveno
izobraževanje.
Eko šola je program, ki načrtno
uvaja okoljsko vzgojo v šole skladno
z metodologijo 7 korakov. Prednosti
programa Eko šole kot načina življenja
so:
Okoljsko
izobraževanje
postane
del ciljev in vsebin vsakega šolskega
predmeta.
Celostno prepoznavanje in reševanju
okoljskih problemov.
Vključevanje v program oblikuje
pri mladih državljansko kulturo in gradi
samozavest.
Izboljšanje medsebojnih odnosov v
šoli in okolici.
Mladi ob okoljskih dejavnostih
razvijajo kreativnost, inovativnost in
oblikujejo ter izmenjujejo nove ideje.
Učenci in dijaki se vključujejo v
demokratično odločanje pri reševanju
okoljskih problemov na lokalnem in
državnem nivoju.
Povezovanje med mladimi Evrope in
drugih držav.
V projektu sodelujejo učenci, učitelji,
vodstvo šole, svet šole in svet staršev
skupaj s predstavniki lokalnih oblasti.
Z delom na področju eko šole bodo
pripomogli k osveščanju učencev, staršev
in občanov o okoljevarstvenih problemih
v kraju, varčevanju z vodo, energijo,
se posvečali skrbi za okolje in naravo,
vključevali delo učencev z raziskovanjem
domače okolice in opozarjali občane
na
probleme
onesnaževanja.
Kot
prioritetno nalogo pa so si izbrali projekt
z naslovom VODA KOT ŽIVLJENJSKA
VREDNOTA.
Milena Jurgec

ŽARKI SREČE

OŠ VOJNIK IN e-TWINNING?

Na OŠ Vojnik že četrto leto deluje
krožek prostovoljnega socialnega dela,
katerega mentorica je šolska svetovalna
delavka Irena Kalšek. Šola se je povezala
s Špesovim domov Vojnik, v katerem
bivajo starejši občani. Učenci za eno leto
dobimo novega dedka ali babico, ki ga
enkrat tedensko obiskujemo. V domu naše
delo budno spremlja Estera Štante. Naša
skupina se je poimenovala Žarki sreče.
Z novim dedkom ali babico kramljamo,
igramo igre, jim beremo dnevne časopise, z
njimi pojemo, jih spremljamo na sprehode.
Zelo radi nam pripovedujejo zgodbe iz
svoje mladosti, kako je bilo, ko so bili še
otroci in o svoji prvi ljubezni. Z njimi se
imamo res lepo. Najbolj vestni in vztrajni
smo bili Tadeja Stožir, Gašper Ribič, Svit
Okrožnik, Luka Grum, Mateja Gobec
Ribič in Urška Oprčkal. Ker so bili z našim
delom zadovoljni tudi naši novi dedki in
babice, nas je gospa Kalšek prijavila na
natečaj Mlado srce za nasmeh starejših, ki
ga je razpisal inštitut Hevreka. Uspeli smo
in 30. septembra, ko je bil mednarodni dan
starejših, smo bili povabljeni v Ljubljano
na odprtje Festivala za tretje življenjsko
obdobje, kjer smo svečano prejeli zlato
priznanje za naše delo. Zelo smo ponosni.
Trdno smo odločeni, da bomo s svojim
delom nadaljevali tudi v letošnjem šolskem
letu.

Učenci OŠ Vojnik, ki obiskujejo
English Club, so se odločili, da se bodo
vključili v e-twinning.
e-twinning je pobuda Evropske
komisije, ki se je začela l. 2005 z namenom,
da bi spodbudili neformalna partnerstva
med evropskimi šolami s pomočjo različnih
oblik informacijskih tehnologij.
e-twinning omogoča šolam delo preko
državnih meja. Dve šoli iz dveh različnih
držav skupaj oblikujeta partnerstvo za
delo na skupnih projektih ter delita ideje
in izkušnje.
e-twinning vnaša skupinski način dela
ter mladim Evropejcem nudi priložnost,
da spoznajo kulturo in družbo svojih
sovrstnikov in nenazadnje izboljšajo svoje
jezikovne spretnosti.
Učenci OŠ Vojnik bodo v šolskem
letu 2008/09 sodelovali z osnovno šolo
iz Francije, iz mesta Rennes v Bretaniji.
Medsebojno delo bomo objavili v spletnem
časopisu.
Vodja projekta je prof. Dragica Filipčič
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Urška Oprčkal, 9. b OŠ Vojnik
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Utrinki iz šole in vrtca
MIRNO MORJE

PODEŽELSKI UTRIP

S tremi učenci OŠ Vojnik smo se
udeležili Mednarodnega projekta »Mirno
Morje«, ki je potekal od 15. do 20. 9. 2008
v Biogradu na Moru (Hrvaška).
Na tem projektu se srečajo otroci, ki
imajo težave v duševnem in telesnem
razvoju, otroci iz socialno ogroženih
družin, otroci iz otroških in mladinskih
domov ter vsi ljudje dobre volje.
Letos je sodelovalo 600 otrok in 400
odraslih iz Nemčije, Avstrije, Slovenije,
Hrvaške, Bosne, Srbije in Kosova.
Otroci so se med seboj pomerili v
raznih športnih igrah, izdelovali so zastave,
okraske, nakit ter sodelovali v glasbenih
delavnicah.
Najlepši del našega druženja je bilo
zagotovo jadranje. Na jadrnici smo bili
skupaj z učenci iz OŠ Duplek. Naša
‘skiperja’ sta poskrbela, da smo se vsi
počutili varno, veliko svojega znanja pa
sta delila tudi z nami. Plovba je potekala
od Biograda do Trogirja. Na jadrnici smo
preživeli tri nepozabne dni. Skupaj smo
kuhali, pomivali, vlekli vrvi, napenjali
jadra, krmarili in še marsikaj drugega.
Zvečer smo lovili ribe. Najbolj so
prijemale, če smo na trnke dali sir.
V zelo lepem spominu nam je ostal tudi
ogled Nacionalnega parka Krka.
Zahvalila bi se podjetjem Isar, Fegy,
Vigrad, CMC, Selmar, Kapitol, ldeks,
Pfeifer prevozi in Janiju Podbrezniku, ki
so nam s ﬁnančnimi sredstvi omogočili
udeležbo na tem nepozabnem srečanju.

Vsak kraj ima svoje značilnosti, ki so
odraz ustvarjalnosti ljudi, svojevrsten pečat
pa mu dajejo tudi nekatere dejavnosti, ki
so tradicionalne. Da pa lahko le-te zaživijo
in se ohranijo, se mora z njimi seznaniti
čim širši krog ljudi in med njimi so tudi
naši otroci.
Prav zaradi tega smo se v naši skupini,
v sodelovanju s TZS odločili za projekt
»PODEŽELSKI UTRIP«, z namenom,
da otrokom omogočimo odkrivanje
podeželske kulture in šeg našega kraja
ter spoznavanje tradicionalnega načina
življenja na kmetiji. Seveda pa lahko otroci
vse to najbolje spoznajo v pristnem okolju
in neposrednem stiku z naravo, preko
opazovanja in doživljanja.
Tako smo se v okviru zastavljenih
ciljev v oktobru odpravili na kmetijo
Slemenškovih v Razgorju. Tu so si otroci
z zanimanjem ogledali različne objekte,
se seznanili z dejavnostmi na kmetiji,
spoznali veliko živali ter sodelovali
pri jesenskih kmečkih opravilih, kot so
kožuhanje, pobiranje jabolk ter grabljenje
in spravilo listja. Videli smo veliko starih
predmetov, ki jih lastniki skrbno hranijo
kot kulturno dediščino. Lep jesenski dan
pa smo izkoristili tudi za igro, vse dokler
nas pred hišo ni zvabil prijeten vonj po
pečenem kostanju, kjer smo se okrepčali
in se polni prijetnih vtisov vrnili v vrtec.

Nataša Potočnik
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Otroci so doživeli nepozabne trenutke
in si pridobili nova znanja, ki jih ne bodo
obdržali le kot lep spomin, ampak jih bodo
lahko uporabili tudi kasneje v vsakdanjem
življenju.

Renata Koštomaj, vzgojiteljica

PROGRAM BRIHTNE GLAV’CE
Program »Brihtne glav’ce« je pripravljen za
delo z identiﬁciranimi nadarjenimi učenci
Osnovne šole Vojnik. Vse učence vabijo
vanj individualno ob vsaki pripravljeni
akciji. Največ aktivnosti je izvedenih
zunaj rednih šolskih vsebin, med letom
ob sobotah, izkoristijo pa tudi počitniške
in pouka proste dni. Projekt vodi prof.
Simona Žnidar. Informacije o delu šole
dobite na spletni strani šole.
Milena Jurgec

Utrinki iz šole in vrtca
UTRINKI S POŠ SOCKA
Na POŠ Socka smo v mesecu oktobru
izpeljali kar nekaj projektov.
Obiskali smo Konjeništvo Šeško, kjer
so se učenci pomerili v raznih spretnostih
s konji. Učenci so tekmovali v znanju,
jezdili konje, zabijali žeblje v podkev in
konju uredili pričesko. Dopoldan je kar
prehitro minil.
Skupaj s članicami Turističnega društva
Nova Cerkev smo izdelovali knjige in
krasili črke v čast 500. obletnice rojstva
Primoža Trubarja. Hkrati je potekala tudi
delavnica, v kateri so učenci izdelovali
rože iz odpadnih nogavic in žice. Izdelke
smo razstavili na razstavi v Novi Cerkvi.
V tednu otroka smo učiteljice pripravile
Pastirčkov piknik, na katerem smo se igrali
razne pastirske igre, pekli kostanj, krompir
in jabolka ter izdelovali strašila.
Zadnji teden pouka pa je minil v
znamenju Tedna požarne varnosti. Skupaj
s Soškimi gasilci smo pripravili vajo, v
kateri smo se preizkusili, kako reagirati, če
bi gorelo. Bili smo kar malo prestrašeni,
saj smo mislili, da gre zares.
V petek, 24. 10., pa smo odšli na Veliko
Ravan, kjer smo ob spomeniku pripravili
krajšo žalno slovesnost, pevci so zapeli
partizanske pesmi, nato pa smo prižgali še
sveče.
Kot vidite, smo na POŠ Socka zelo
aktivni, saj se vedno kaj dogaja.
Za pomoč pri izvedbi projektov se
zahvaljujemo Evi Šeško, Turističnemu
društvu Nova Cerkev ter soškim gasilcem.
Nataša Potočnik

BILI SMO V ŠKRATOVI DEŽELI

Iz Vrtca Mavrica Vojnik so nas gospe
Romana in Nina ter otroci iz njune skupine
povabili, da se z njimi odpravimo na
izlet v Škratovo deželo. Nihče izmed nas
v tej deželi še ni bil, zato so bila naša
pričakovanja toliko večja.
Čeprav je bilo sobotno jutro oblačno,
smo veselo razpoloženi pričakali avtobus
ter se odpeljali proti Slovenj Gradcu – na
Gmajno. Nato smo pot nadaljevali peš,
opazovali daljne hribe in se pogovarjali o
zanimivostih na poti (markacija, mravljišče,
krave ...). In glej – kar naenkrat smo že od
daleč zagledali velike škrate in škratice!
Imeli so postavljene stojnice, pripravljali
so se na peko kostanjev, glavni škrat je bil
na odru in več odraslih ljudi je

že gradilo hiše iz lesenih polic. Poiskali
smo primeren prostor in pojedli malico iz
nahrbtnika. Škrat Miha se je odločil, da se
bo igral z nami in nas vodil. Popeljal nas
je na prostor, kjer smo uživali v kotaljenju
buč in drugih tekmovalnih igrah. Nato smo
z njim odšli v prekrasen gozd, kjer smo se
srečali z najstarejšim škratom, spoznali
povodnega moža, prisluhnili babici in še
petju gozdnih vil. Povsod naokoli so bili
majhni, nasmejani škratje – na veji, na
mahu, na gugalnici, v luknji požaganega
drevesa ... Zares pravljično. Nazadnje nas
je škrat Miha povabil na obisk k dobri
čarovnici, ki škratom kuha zeliščne čaje,
za otroke pa ima vedno bonbone.
Po hribu navzgor smo se vrnili do
stojnice, kjer so otroci dobili pravo
palačinko z jagodno marmelado ali merico
pečenega kostanja. Tukaj smo spoznali
še najstarejšo gozdno vilo, ki skrbi za to,
da je v Škratovi deželi vse tako, kot mora
biti. Nato se je začela »škratovska zabava«
s petjem in plesom vseh, ki so ta dan
bili v deželi. Mi pa smo se začeli počasi
odpravljati domov. S seboj smo odnesli
nepozabna prijetna doživetja in če bomo
imeli priložnost, bomo naslednje leto
zagotovo spet odšli pozdravit naše nove
prijatelje – škrate in škratice.
Dušanka in Andrej
z otroki iz Aletinega doma
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Utrinki iz šole in vrtca
DAN BOJA PROTI REVŠČINI
Dan boja proti revščini obeležujemo
17. oktobra. Z 9. razredom OŠ Frankolovo
smo tega dne po pouku dve uri namenili
pogovoru o revščini in se tako pridružili
mnogim po svetu, ki so se vključili v
kampanjo Vstani in ukrepaj. Pogledali smo
si fotograﬁje otrok iz Ugande, natančneje
iz vasi Bufuka pri mestu Kabale. Učenci
so z zanimanjem spremljali mojo zgodbo
o tritedenskem prostovoljnem delu v
tamkajšnjem vrtcu. Leta 2005, ko sem bila
tam, so imeli le 4 lesene klopi in prenosno
tablo; učili so se v cerkvi. Najbolj pa

je moje učence presunila priložena
fotograﬁja, ki prikazuje, kako se v prvem
razredu učijo pisati. V pesek si narišejo
črte, ki predstavljajo črte v zvezku, nato
pa ponavljajo za učiteljem. V teh nekaj
letih so v Bufuki s pomočjo sponzorjev in
lastne iznajdljivosti stvari izboljšali. Moj
prijatelj Martin Depories, izobraženi slikar
in učitelj likovnega pouka, je vse zgradbe
šole poslikal. Narisal je drevesni list in
njegovo zgradbo, pa zgradbo vulkana,
izdelal pa je tudi ogromen globus, da lahko
otrokom približajo svet. Učenci so seveda
prikrajšani za učbenike, na srečo pa so
iznajdljivi.

OŠ Frankolovo tudi letos sodeluje
v projektu eko šole. Vključili smo se v
projekt Revščina po svetu in pri nas. To
pomeni, da bomo ugotavljali, kaj revščina
sploh pomeni, kje je je največ in kakšna je
pri nas, v Sloveniji. V okviru tega projekta
smo že prejeli naslov šole iz Zambije, saj
si bomo z njimi dopisovali. Tako bomo
vadili angleščino, spoznali bomo Zambijo,
morda pa bo kdo čez nekaj let to šolo tudi
obiskal, če ga bo le okužil potovalni virus.
Naš cilj je prepoznati revščino in poskušati
pomagati.
Nina Križanec Rodica,
OŠ Frankolovo

Voščilo za novo leto
S hitrostjo se bliža novo leto,
v šoli bo vse bolj napeto.
Bliža se božični čas,
s tem tudi Božiček, Dedek Mraz.
Pisali bomo pisma, rime,
vsi se veselili zime.
Jaslice, jelke žar bodo naredile,
v družinah se napetosti sprostile.
Sorodniki, prijatelji bodo si roke
podali,
vsi se iz src nasmejali.
Tudi mi vam želimo,
da čim lepše preživite zimo,
da zdravja, sreče premalo ne bo,
vam bi radi podarili še to.
SREČNO 2009 vam želi
OŠ Frankolovo

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

�

�
OgledalO 12/68

�
30

��������������
12. december 2008

OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU
OBČINE VOJNIK - 3. oktober 2008

Prireditve ob prazniku Občine Vojnik 3. oktobra 2008 se je udeležilo
veliko udeležencev, ki so z zanimanjem spremljali program, le-ta
pa je bil res na zavidljivem nivoju. Obisk so popestrili dosedanji
in novo predlagani občinski nagrajenci, občinski svetniki Občine

Vojnik, predstavniki političnega, kulturnega in društvenega
življenja, predstavniki KS, veterani vojne za Slovenijo, župniki
ter seveda občani.

Župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs, slavnostni govornik
na prireditvi, je posebej poudaril dosežke komunalne urejenosti
v občini, protipoplavno zaščito, razvoj gospodarstva, investicije,
pri katerih ﬁnančno sodeluje država Slovenija in tiste, ki se
soﬁnancirajo s sredstvi Evropskih skladov. Pri tem ni pozabil na

prizadevanja občinskega sveta, posameznih odborov, krajevnih
skupnosti, posameznikov in delavcev strokovnih služb Občine
Vojnik, ki so z znanjem in vztrajnostjo pripomogli k razvoju
občine na raven, kakršno imamo danes. To je tudi vzpodbuda za v
naprej in naša bodoča usmeritev.

12. december 2008
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Občinski grb
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VOJNIK V LETU 2008
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik in predhodnega razpisa 2008, je Občinski svet na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2008. Priznanja sta podelila župan občine
Vojnik Benedikt Podergajs in predsednik komisije Janez Karo.

ZLATI VOJNIŠKI GRB Občine Vojnik

2008 je prejel MIRKO KRAŠEVEC, predsednik
Sveta KS Vojnik in predsednik Vinogradniškovinarskega društva. V obrazložitvi je bilo poudarjeno,
da si ga je prislužil na predlog občanov, sveta KS,
organizacij in društev, saj je vedno skrbel za njihov
razvoj, razvoj kraja, predvsem pa za lepši izgled občine
kot celote. Posebej se mu zahvaljujejo za donatorstvo
pri različnih ureditvah v kraju.

SREBRNI VOJNIŠKI GRB Občine

PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO LEMBERG, ki ga je
Vojnik

2008

je

prejelo

v imenu društva prevzel predsednik Franc Medved.
Priznanje se podeljuje za pomemben jubilej društva
– 60-letnico, njihov razvoj in nesebično pomoč pri
odpravi posledic poplave v lanskem letu.

SREBRNI VOJNIŠKI GRB Občine
Vojnik 2008 je prejelo PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK za izgradnjo planinskega doma s
prostovoljnim delom in sponzorskimi sredstvi.
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Občinski grb
BRONASTI VOJNIŠKI GRB so prejeli:

LEA SREŠ

Za dolgoletno in uspešno vodenje Turističnega
društva Nova Cerkev.

MATJAŽ KOVAČ

Za dolgoletno delo na kulturnem področju
v Vojniku.

VALENTIN PODJAVORŠEK

Za dolgoletno prostovoljno delo v društvih in
drugih organizacijah na Frankolovem.

KAJI POTEKO – ZLATI MATURANTKI, PRIZNANJE OBČINE VOJNIK
KAJA POTEKO

Za izredne uspehe v šoli ter vsestransko aktivno
vključevanje v društveno, glasbeno in športno
življenje.

12. december 2008
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Občinski grb
PRIZNANJA ŽUPANA
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je
župan Občine Vojnik podelil posebna priznanja župana v letu 2008. PREJELI SO JIH:

IVAN MUZELJ, Vojnik

Za uspešno povezovanje članov
in organiziranje dela pri izgradnji
planinskega doma Vojnik.

JANJA SREBOT - VDOVIČ
Frankolovo

Za dolgoletno in požrtvovalno delo v
društvih in Krajevni skupnosti.
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FRANC KOTNIK, Nova Cerkev IRENA IN JAKOB KRAJNC
Za marljivo sodelovanje v Smučarskem Nova Cerkev
društvu Vizore, v MPZ KUD Nova
Cerkev.

Za dolgoletno in požrtvovalno delo v
društvih in Krajevni skupnosti Nova
Cerkev.

p. BRANKO CESTNIK
Frankolovo

KARITAS: Frankolovo, Nova
Cerkev, Vojnik

Za skrb pri obnovi sakralnih objektov
in pastoralno delo na Frankolovem.

12. december 2008

Za hitro in učinkovito pomoč ob
poplavi lansko leto.

Utrinki iz šole in vrtca
VESELO NA KOSTANJEVEM
PIKNIKU
Sodelovanje med vrtcem in starši je
pomemben vidik kakovosti predšolske
vzgoje, saj to sodelovanje veliko
prispeva k ustreznem dopolnjevanju
družinske in institucionalne vzgoje. S
kvalitetnim sodelovanjem lahko vplivamo
na razumevanje strpnosti, tolerance in
prijateljskih odnosov v skupini in izven
nje.

To nam ni bila nobena ovira, saj smo z
dobro organizacijo pravočasno pripravili
vse potrebno. Tega dne smo se veselili
vsi, otroci, starši kot tudi vsi delavci vrtca.
Otroci so bili zelo nestrpni in so nenehno
spraševali po času na urinem kazalcu
ter z različnimi vprašanji: »A bo že zdaj
piknik? Ali sta že prišla očka in mamica na
naš piknik?« Ja, res je bilo tako. Pečen in
kuhan kostanj, sladko grozdje ter hruške so
prispevali k zadovoljstvu naših želodčkov.
Ta dan so nas poleg toplih sončnih žarkov
grela srca vseh prisotnih, najtoplejši žarek

OŠ VOJNIK V ŠKL
Tudi v letošnjem letu učenci in učenke
OŠ Vojnik sodelujejo v Šolski košarkarski
ligi. Žreb jim je dodelil ekipe iz Šoštanja,
Šentjurja in Velenja. V prvem kolu je
bila tekma z ekipo Šoštanja. Zmagali so
košarkarji OŠ Vojnik z rezultatom 50 : 35.
V drugem kolu ŠKL-ja, ki se je odvijal
23. oktobra letos, se je naša šola v gosteh
pomerila z OŠ Franja Malgaja Šentjur. Z
uspešno igro deklic in dečkov je zabeležila
drugo zmago z rezultatom 36 : 60 in po
drugem kolu vodi v skupini. Ekipi ŠKL
vodita prof. Robert Suholežnik in Mateja
Operčkal.
Milena Jurgec

IZDELAVA KOMPASA

V Vrtcu Mavrica Vojnik, OE
Frankolovo, se zavedamo pomembnosti
sodelovanja med starši in vrtcem. Posebnost
naše enote je precejšnja povezanost otrok,
staršev in strokovnih delavcev, kar se odraža
v raznovrstnih oblikah medsebojnega
sodelovanja. Ta sodelovanja potekajo
največkrat v popoldanskem času. Starši se
različnih skupnih oblik sodelovanja radi
udeležujejo, saj prihajajo v dokaj velikem
številu. Pri nas je že tradicija, da vsako leto
organiziramo kostanjev piknik, zato smo ga
tudi letos izvedli v mesecu oktobru skupaj
z otroki vseh treh oddelkov, njihovimi
starši in sorodniki. Strokovni delavci smo
otroke ter starše zaprosili za pomoč pri
zbiranju kostanja, drvi ter pomoč pri peki
kostanja. Interes otrok in staršev je bil nad
našimi pričakovanji, saj so pristopili k temu
aktivno in z dobro voljo. Skupaj smo zbrali
toliko kostanja, da bi piknik lahko trajal
še cel teden. Ker nam je v predvidenem
tednu malce ponagajalo vreme, smo piknik
prestavili na krajši čas, kot je bil načrtovan.

pa je bila topla, prijazna beseda vsakega
posameznika, ki nam je popestrila skupne
trenutke.
In še danes večkrat ponovim besede,
res nam je bilo lepo skupaj, saj to je tisto,
kar v tem viharnem času potrebujemo vsi
ljudje, še posebej pa naši otroci, za katere
nam nemalokrat zmanjka časa.
Spomnim se besed našega starša, ki je
tisti dan na glas in z velikim veseljem rekel:
»Pri vas mi je pa danes tako lepo, kot bi
bil doma! Res, počutim se kot doma!« Ta
potrditev je temelj dobrega medsebojnega
zaupanja in spoštovanja vseh nas.
Že zdaj se veselim naslednjega srečanja
z otroki in s starši v pravljično obarvanem
decembru in kdo ve, kaj nam prinaša naša
pravljica ...
In naj zaključim z mislijo:
»Prijazno srce je vodnjak veselja,
ki vse v njegovi bližini osveži
z nasmehi.« (Washington Irving)
Klaudija Lubej, OE Frankolovo
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V torek, 14. 10. 2008, smo izdelali
preprost kompas. Izdelovali smo ga pri
uri naravoslovja in tehnike ter likovne
vzgoje.
Za delo smo potrebovali: plastični
lonček, žebljiček, stiropor, magnet in vodo.
Na dno plastičnega lončka smo narisali
vetrovno rožo z glavnimi in s stranskimi
stranmi neba. Nato smo stiropor narezali na
majhne koščke. Žebljičke smo morali zelo
dobro namagnetiti, da so prevzeli vlogo
magnetne igle in se obračali na sever, jug.
Smo imeli vse, kar smo potrebovali? Ne,
seveda ne. Ali se bo stiropor kar sam obračal
po zraku? V lonček z vetrovno rožo smo
nalili še za dva prsta vode ter vanj položili
stiropor z namagnetenim žebljičkom. Naš
preprost kompas je resnično deloval.
Ta ura skupaj z likovno vzgojo mi je
bila zelo všeč in niti ni bila tako naporna.
Bila je zelo poučna.
Aneja Šlaus,
4. razred OŠ Frankolovo
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Utrinki iz šole in vrtca
Pri pripravi načrta nam je pomagal
poveljnik PGD Frankolovo Franc Rihter.
V izvedbo evakuacije pa je bilo vključenih
še 6 članov PGD. Strokovni delavci vrtca
smo otroke
predhodno pripravili na

ZAGORELO JE V VRTCU
FRANKOLOVO
A na srečo ne zares.

vrtca«. Po končani vaji, so si z zanimanjem
ogledali gasilski avto, cevi, opremo, se
pogovarjali z gasilci, preizkušali gasilske
čelade ... Še več dni so podoživljali vtise
po evakuaciji.
Zato starši, pogovarjajte se s svojimi
otroki o različnih nevarnostih in kako
ravnati ob tem. Verjemite, da so otroci
pripravljeni poslušati in razumeti več, kot
pričakujemo.
Ob koncu bi se še enkrat iskreno
zahvalila Francu Rihterju in ostalim članov
PGD Frankolovo ter Martini Sorčan iz
podjetja KOVA, d. o. o. za pomoč in
sodelovanje.

V vrtcu smo v skladu z Zakonom o
varstvu pred požarom izvedli praktično
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz
objekta – vrtca Frankolovo.

ravnanje v primeru požara. Otroci vseh treh
skupin, v starosti od 1 do 6 let, so mirno,
strpno zapustili vrtec ter iz varne razdalje,
kamor smo se umaknili, spremljali »gašenje

PLES ZA NOČ ČAROVNIC
V petek, 24. 10. 2008, pred jesenskimi
počitnicami, smo na OŠ Frankolovo
organizirali ples za noč čarovnic.
Zatemnjeni hodniki s svečami, pajčevina
in strašne buče so pričarali pravo vzdušje
za čarovnice. Prišli so učenci od 1. do 9.
razreda. Pripravili smo veliko različne
glasbe in nagrade za čarovnice. Podelili
smo jih: najlepši odrasli čarovnici, Barbari
Marzidovešk, najlepši mali čarovnici,
Maši Štante, in čarovnici, ki se je najbolj
grozno smejala, Neji Jajčevič. Tudi ostale
čarovnice niso ostale praznih rok in so
dobile tolažilne nagrade. Poskrbeli smo še
za čarobni napitek in slaščice.
Čas na plesu je zelo hitro minil, zato
smo si obljubili, da se ob letu zopet
snidemo.
Sara Rožanski, OŠ Frankolovo

Skupinska slika zbranih čarovnic
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Vzgojiteljica Darinka Stajnko

Utrinki iz šole in vrtca
DEUTSCH MIT VOJC

PESTER TURNIR TROJK USPEL

Na Osnovni šoli Vojnik so z veseljem
sprejeli novico, da so bili izbrani v projekt
poskusnega uvajanja obveznega drugega
tujega jezika v osnovno šolo. Učenci
in učenke 7. a, 7. b in 7. c razreda so
se z velikimi pričakovanji navdušeno
lotili prvih nemških besed. Po komaj
dveh mesecih učenja nemščine se znajo
že pozdraviti, posloviti in predstaviti,
povedati nekaj osebnih podatkov o sebi ter
po njih že tudi povprašati. Znajo izdelati
osebno izkaznico ter črkovati svoje ime.
Znajo predstaviti svoje sošolce in šteti do
20. Pri pouku in doma nastajajo ogleda
vredni izdelki, za katere so se odločili, da
jih delijo tudi z vami preko spleta.

V petek, 26. septembra, je v Vojniku
potekal tradicionalni turnir trojk, namenjen
predvsem učencem in učenkam Osnovnih
šol Vojnik, Dobrna in Frankolovo. Zaradi
hladnega vremena je turnir potekal v
telovadnici. Učenci in učenke so se
najprej pomerili v igri tri proti tri, nato so
tekmovali v prostih metih, nazadnje pa še
v metanju trojk. Vsi so pokazali veliko
mero borbenosti in veselja do te športne
panoge. Po uspešnih igrah je bilo za vse
nastopajoče poskrbljeno, da so se okrepili
s sendviči in pijačo, najboljši pa so dobili
še diplome.
S tem je bil zaključen prvi del. Drugi
del so začeli s tekmo učenke in učenci, ki
tekmujejo v šolski košarkarski ligi. Sledila
je tekma, kjer so se pomerili trenerji
Košarkarske šole Vojnik z najboljšimi
učenci in učenkami. Na koncu so se pomerili
še učenke in učenci proti staršem vadečih.
Starši so prikazali veliko domiselnih akcij
in popestrili košarkarsko popoldne.

Matic iz 7. c je ustvaril spletni forum,
na katerem lahko izmenjate svoja mnenja
med seboj, si pomagate s kakšnimi nasveti
in dodate kak komentar. Vaši prispevki
naj bodo primerni in spoštljivi do vseh
uporabnikov foruma.
OGLEJTE SI TUDI: stran za
osmošolce in devetošolce, kjer bodo med
drugim objavljeni njihovi prispevki za
šolski časopis Vojč auf Deutsch in nekatere
dodatne vaje za utrjevanje in ponavljanje
snovi pri predmetu NI2 in NI3. Projekt
vodi prof. Simona Šarlah.

Robert Suholežnik

Milena Jurgec
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Vesele božične praznike
ter srečno in uspešno
v letu 2009!
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BARVICA

Ramšak Boris s.p.
pleskarstvo z 20 letno tradicijo
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Vesel Božič
in srečno Novo leto 2009
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POSREDNIŠKA PRODAJA VOZIL
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Intervju
Kaj te je na gimnaziji najbolj navdušilo?

KAJA POTEKO – ZLATA
MATURANTKA

Na to vprašanje vam lahko odgovorim
brez kakršnih koli težav. V prvi vrsti so
bili to zagotovo novi prijatelji, s katerimi
imam še vedno stike in jih želim tudi še
dolgo ohranjati. Zlagala bi se, če bi rekla,
da so name poseben vtis napravili vsi
profesorji. Vsekakor sem si o vsakem
ustvarila določeno sliko, a le za določene
lahko rečem, da so me navdušili s svojim
sistemom, doslednostjo in pravili, ki so se
jih držali. Za tiste lahko vsekakor trdim, da
so me navdušili.
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Simon Kraševec s.p.
Arclin 66c • Škofja vas
T • 03 57 72 057, M • 041 745 605

Imaš veliko različnih sposobnosti. Kaj
delaš v prostem času?

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

Prosti čas poskušam, kolikor pač gre,
izkoristiti za športne dejavnosti ter glasbo.
Slednjo pod mentorstvom g. Zaveršnika že
tudi poučujem. Upam, da bom v prihodnosti
lahko enako rekla za ples.
Zdaj si že študentka. Katero smer študija
si izbrala?
Izbrala sem študij novinarstva na
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
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Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Ko slišim ime Kaja Poteko, imam pred
očmi drobno deklico, ki s svojim bratom
čudovito pleše na šolski prireditvi. A to je
že tako daleč. Danes je Kaja odraslo dekle
in je postala nagrajenka Občine Vojnik
kot edina zlata maturantka med letošnjimi
maturanti iz naše občine.
Matura na I. gimnaziji v Celju je zdaj
uspešno za tabo. Kako si se pripravljala
na ta tvoj zrelostni izpit?
Mnogi rečejo, da jim priprave na
maturo niso predstavljale večjega napora.
Nekaterim morda verjamem, drugi
‘bleﬁrajo’. Sama priznam, da sem se za
maturo precej pripravljala. Ne samo zadnja
dva meseca, rezultati so bili posledica 4letnega dela in sprotnega učenja. Zame
je to še vedno najboljši sistem, ki sem ga
uporabljala vso srednjo šolo, nikoli nisem
imela nobenih težav s časom ter sem se
lahko sproti ukvarjala še s številnimi
drugimi dejavnostmi.

Težko je govoriti za naprej. Med samim
študijem zagotovo spoznaš veliko novih
stvari in idej, o nekaterih mogoče slišiš
celo prvič in te popolnoma prevzamejo.
Vsekakor je moj prvi cilj končati fakulteto
in opraviti magisterij, nato pa bo treba
verjetno v službo.
Tvoje življenje je bilo vedno zanimivo,
pestro in delovno. Kaj svetuješ dijakom in
učencem oz. mladim?
Kaj jim svetujem? Vsekakor naj se
dosledno držijo sistema, ki jih je do sedaj
uspešno vodil. Zame je bilo to sprotno
delo, a ne rečem, da vsakomur ustreza.
Držijo naj se reka, da lepa beseda lepo
mesto najde in naj jih nikoli ne bo sram
vprašati, če jim kaj ni jasno. Saj veste:
“Nobeno vprašanje ni neumno, neumen je
lahko samo odgovor!”
Ob uspehih ti iskreno čestitam in srčno
želim, da boš tako uspešna tudi v prihodnje,
saj so uspehi rezultat tvojega dela.
Milena Jurgec
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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.

USTANOVIMO DRUŠTVO
»DIAGNOZA – CA«!
Naj spomnim, da mi je v 66. številki
Ogledala – potem, ko sem po volji nove
uredniške politike (beri: župana) že
bil med »izbrisanimi« – gospod Karl
Kasesnik z županovim besednjakom »vrgel
rokavico«, naj se raje aktivno vključim
v življenje kraja, kot pa kritiziram. Kje
me je omenjeni pisec v teh aktivnostih
pogrešal, ni povedal. Prav gotovo pa ne ve,
da sem pred štirimi leti zbolel za rakom,
imel po operaciji polletno kemoterapijo in
sem sedaj invalidsko upokojen. Torej, v
ﬁzičnem pogledu in s svojimi 65-imi leti
»gora ravno ne morem več premikati«, če
je mislil to. Mislim pa, da je bistvo njegove
»sugestije«, naj ravnam tako, kot večina
»aktivnih« Vojničanov. Torej, kako? Tako,
da so lepo tiho, kar ima vsakršna oblast
najrajši, še posebno pa vojniška!
Po vsem, kar mi je dal v »premislek«,
pa mu sporočam, da pobiram njegovo
»rokavico« in vabim vse Vojničane, ki
nas je zaznamovala »diagnoza – ca« in
smo zboleli za rakom, da ustanovimo
svoje društvo. Zakaj? Kot pravi župan,
je v Vojniku že 40 društev in mi bomo še
en razlog več za njegov ponos. Vendar je
bistvo pomembnejše. Namreč, ko izveš, da
imaš »diagnozo – ca«, se znajdeš na tleh
in v psihološkem smislu za rakom »zboli«
tudi tvoja družina. Zato je pobiranje s tal
zate in za družino mučen in težaven proces,
še zlasti, ker je močno prisoten občutek, da
si v tej nesreči tako prekleto sam. In ravno
zato, da nisi sam, se ustanavljajo društva
po različnih vrstah bolezni, v katera se
združujejo tako tisti, ki so pravkar zboleli

in njihovi zdravi družinski člani, kakor tudi
tisti, ki že dlje časa živijo s svojo boleznijo
in imajo z njo določene izkušnje. In prav te
izkušnje so še kako dragocene za tiste, ki se
jim je zaradi »diagnoze – ca« danes sesulo
življenje in bodo jutri iskali pot, kako bi
se pobrali, da bi se z boleznijo uspešno
spopadli, ali pa se z diagnozo konec
koncev tudi sprijaznili. Seveda je svetel
cilj slehernika, kako ozdraveti, vendar
je tudi pomembno, kako rak – kot nočno
moro – pomesti iz glave in se navaditi z
njim zaradi različnih hendikepov kar se da
polno živeti. Tudi to je lahko svetel cilj,
kajti rak ti spremeni pogled na življenje
in hvaležen si za vsak dan, ki si ga lahko
preživel. Na tem polju bi lahko društvo s
sedežem v samem kraju veliko postorilo,
Ogledalo pa nam bo (upam) pri tem
pomagalo s tem, ko bo to vabilo prineslo
v 2900 domov. Zainteresirani se lahko
prijavijo na e-mail: drustvo.diagnoza.
ca.vojnik@gmail.com, ali pa s pismom
na moj domači naslov: Kašova 10 d, 3212
Vojnik. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne
od vašega odziva, povratna informacija
pa naj bi bila objavljena v naslednjem
Ogledalu.

ODGOVOR G. KRAJNCU
Vidim, da vas je moj prispevek, ki je
izkazoval MOJE OSEBNO MNENJE
OBČANA, vznemiril.
Zato me moti, da ste v vaš odgovor vmešali
moje delo v gasilski organizaciji.
Ko gasilci hitimo na pomoč občanom,
funkcije, ki smo jih dosegli z
izobraževanjem in trdim delom v gasilski
organizaciji, niso pomembne.
Važno je le to, da smo vsem občanom, ki
so v stiski, vedno pripravljeni pomagati s
prostovoljnim delom po svojih najboljših
močeh. Zato menim, da »primerjave« v
vašem pismu, resnično niso primerne.
Karl Kasesnik
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Edvard Krajnc

SPOŠTOVANE OBČANKE IN
OBČANI OBČINE VOJNIK
Za nami je polovica mandata, ki ste
nam ga zaupali volivci, zato smatramo za
potrebno, da vam predstavimo naše delo,
delo občinskega sveta in občinske uprave
z našega zornega kota.
Na začetku pa se zahvaljujemo vsem
volivkam in volivcem za izkazano več kot
40-odstotno podporo na zadnjih volitvah,
kar je naš najboljši volilni rezultat doslej
in potrditev, da delujemo v dobro občanov.
Ponosni smo tudi na vladno ekipo v
odhajanju in na našega predsednika
Janeza Janšo, kajti ta ekipa je naši občini
v zadnjem letu namenila sredstva v višini
okoli 5,7 mio EUR. Ob tem dajemo vse
priznanje tudi županu, občinski upravi in
nekaterim posameznikom za opravljeno
delo pri pridobivanju teh sredstev.
Zavedamo se, da je bilo za pridobitev teh
sredstev potrebnega veliko trdega dela.
Rezultati so vidni praktično v vseh delih
12. december 2008
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občine, največkrat v obliki infrastrukturnih
gradbišč.
S tem pismom bi vam radi predstavili
svoje videnje reševanja težav v občini, ki
jih ni malo, in izrazili naš vidik reševanja
teh težav.
Zadnje čase se občani pogosto obračate
na našo svetniško skupino z vprašanji, iz
katerih je razvidna zelo slaba obveščenost
o stanju v občini. Po naših informacijah
se obračate tudi na ostale svetniške
skupine. Večkrat je bila tudi že izražena
želja po sklicu zbora občanov, kjer bi
lahko izpostavili odprta vprašanja, na
katera bi dobili odgovore. Tej pobudi je
naša svetniška skupina naklonjena, kajti
na določena vprašanja vam ne moremo
odgovoriti, ker kot svetniki preprosto ne
poznamo odgovorov. Podobno razmišljajo
tudi v nekaterih drugih svetniških
skupinah.
Precejšnje težave so z izpolnjevanjem
proračunskih obveznosti. V prvem polletju
je bila realizacija prihodkov le 25 %, hkrati
pa so se povečali odhodki občinske uprave
za okoli 70.000 EUR. Zaradi navedenega
OgledalO 12/68

Odmevi
je bil rebalans proračuna na 18. redni
seji občinskega sveta, dne 25. 9. 2008.
Menimo, da je bil proračun za leto 2008
na strani prihodkov že nerealno zastavljen,
kar je bilo svetnikom jasno že pri sprejetju.
Na to smo opozarjali že v proračunskem
letu 2007, ko nismo podprli proračuna.
Za proračun 2008 smo glasovali, ker
je bila dana obljuba, da se v letu 2008
zgradijo pločnik med trgovskim centrom
Tuš in pokopališčem ter nova mrliška
vežica v Vojniku. Z rebalansom proračuna
so se zmanjšale investicije za okoli 1,5
mio EUR, največ v KS Vojnik (poleg
zgoraj navedenih tudi nova telovadnica
ob OŠ Vojnik in druge postavke manjših
vrednosti).
Na eni zadnjih sej je bil izglasovan tudi
sklep o ponovnem zadolževanju občine
za okoli 650.000 EUR za poplačilo starih
dolgov. Svetniki in tudi odbor za ﬁnance
smo precej podobnega mnenja, da smo
dosegli mejo, preko katere se ne smemo
več zadolževati, kajti tveganje za vračilo
kreditov bi bilo preveliko. Navedeno kaže
na to, da bo imela občina velike težave pri
izpolnjevanju obljub, danih v času pred
zadnjimi županskimi volitvami.
Resnično nas skrbi, kako priti do novih
vrtcev, ki so nujno potrebni v vseh treh KS,
kako do nove telovadnice, mrliške vežice
in do novih pločnikov in kolesarskih
stez. Ceste so na nekaterih odsekih tako
nevarne, da starši svojih otrok ne puščajo
niti do avtobusnih postajališč. O kulturnem
domu v Vojniku pa niti več ne govorimo,
kar je bolje, kot pa dajati nerealne obljube.
Navedeno bo težko uresničiti s pomočjo
države, ki je doslej podobne projekte
ﬁnancirala do približno 50 % vrednosti. V
času ﬁnančne krize bo verjetno tudi država
manj prisluhnila kot v mandatu, ki se je
iztekel. V primeru, da bo država še podpirala
navedene projekte, pa bo težava na strani
občine, ki ne bo sposobna ﬁnancirati
razlike. Zaradi tega bomo občinski upravi
in odboru za ﬁnance predlagali varčevalne
ukrepe, da bi na daljši rok lahko z lastnimi
sredstvi ﬁnancirali nujno potrebne objekte
predšolske in šolske vzgoje.
Veliko vprašanj nam zastavljate
glede obrtne cone Arclin in izgradnje
semaforiziranega križišča pred njo, ki
upočasni pretočnost prometa. O izgradnji
križišča (namesto krožišča) občinski svet
ni sprejel nikakršnega sklepa. Po naših
informacijah RRA ni soglašala z nakupom
Novakove domačije, ki je bila ﬁnančno
malo večji zalogaj. Menimo, da bi bila
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pretočnost prometa z izgradnjo krožišča
boljša. Občinska uprava je po našem
mnenju preveč popustljiva do investitorjev,
ki prihajajo v občino. Če odmislimo, da
so nekateri svetniki lokaciji obrtne cone
nasprotovali že pri nastajanju projekta
(14 ha kmetijskih zemljišč), nas v naši
svetniški skupini skrbi tudi vzdrževanje
le-te. Občina Vojnik bo v coni dobila
23.000 m2 infrastrukture, ki jo bo potrebno
vzdrževati. Ker si občina ni zagotovila
nikakršnega dodatnega ﬁnanciranja iz
tega naslova v obliki raznih taks, bo to
velik zalogaj. Edini vir ﬁnanciranja bodo
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
ki ga plačujejo vsi lastniki nepremičnin.
Prepričani smo, da ta sredstva ne bodo
zadostovala in se bodo dodatno obremenili
davkoplačevalci.
O pokopališču v Vojniku je bilo že
veliko napisanega, menimo pa, da je stanje
posledica netransparentnega poslovanja
med Občino Vojnik in Pogrebno službo
Raj. Ko smo po skoraj štirih mesecih
prejeli zahtevano gradivo glede poslovanja
z omenjeno službo, nam je bilo takoj jasno,
zakaj so težave nastale. Kljub temu, da je
revizija večkrat opozorila na nepravilnosti,
se stanje ni izboljšalo. Komisija, ki
je na podlagi razpisa izbrala novega
koncesionarja, druge možnosti ni imela,
saj je bil edini prijavljen na razpis.
Posebno poglavje je stanovanjska
gradnja, ki na vseh področjih kaže svoj
agresivni karakter, da za čim manj denarja
na čim manjšem prostoru zgraditi čim več
stanovanj in jih prodati po visoki ceni. Leto je možno brez jasno postavljenih pravil
in prostorskih aktov, tako da lahko vsak
investitor dela po svoje (tudi s pomočjo
občinske uprave). Za to, da se to v štirih
mandatih istega župana ni spremenilo, je
lahko več razlag. Lahko da ni bilo interesa,
kajti najlažje je ribarjenje v kalnem. Občani
nas sprašujete, zakaj smo podprli tako
megalomansko gradnjo na Vinterjevi 4 v
Vojniku. O omenjeni gradnji ni bilo nikoli
razprave, kaj šele podpore ne na KS Vojnik
ne na občinskem svetu. Dogovor je bil
sklenjen v ožjem krogu med Občino Vojnik,
investitorjem in Upravno enoto Celje. Po
šestih mesecih zahtev po informacijah smo
na 16. redni seji OS, dne 31. 7. 2008, prejeli
prvo informacijo (gradbeno dovoljenje
izdano 24. 1. 2008 na ime Maksimiljan, d.
o. o.). Občina je to dovoljenje prejela 12. 2.
2008. Dovoljenje je sporno z več vidikov,
kajti v njem so navedene neresnice, ki
jih na nek način priznava tudi izdajatelj
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tega dovoljenja. Stroka se sprašuje, zakaj
Občina ni teh neresnic zanikala, kajti
izdajatelj dovoljenja je vanj zapisal, da
Občina Vojnik pogodbeno zagotavlja
manjkajoča parkirna mesta na Vinterjevi
4, kar pa ni res. V primeru, da bi občinska
uprava po prejemu tega dovoljenja 12. 2.
2008 odreagirala, kot bi bilo potrebno, bi se
lahko marsikaj spremenilo (takrat je stara
OŠ še stala). Iz do sedaj znanih podatkov
je razvidno, da za to ni bilo interesa in
hram učenosti je moral pasti za 62 starih
milijonov SIT. Na tem mestu je zrasel
betonski mastodont, ki nima nikakršne
arhitekturne skladnosti s prostorom.
Medtem se je lastnik (investitor) zamenjal
in 22. 9. 2008 vložil na UE zahtevo za
dopolnitev gradbenega dovoljenja. Gradnja
je med tem napredovala in prerasla samo
sebe za 1,5 m v višino. Izdano dovoljenje
ne predvideva toleranc, objekt pa je le
dva metra oddaljen od spominskega
parka. Zaradi navedenega smo se svetniki
odločili za sklic izredne seje OS ali
uvrstitev posebne toče na 18. redno sejo
OS. Podpise za sklic pa so prispevali tudi
svetniki iz ostalih svetniških skupin. Jasno
smo povedali, da želimo nekaj spremeniti
v dobro občine in občanov. Na tej seji so
bili sprejeti nekateri pomembni sklepi, na
katerih bomo vztrajali:
- da občinska uprava že v fazi
načrtovanja novih projektov in umeščanja
le-teh v prostor o tem seznanja tako KS
kot OS;
- da se takoj pristopi k reševanju
prometa v občini, kajti občani že sedaj
občutijo kolone iz smeri Celja proti
Frankolovem in Dobrni in obratno;
- Vinterjeva in Keršova ulica ostaneta
prepovedani za parkiranje, ob njih se ne
gradi parkirišč;
- v strategiji je zapisano, da se
nemudoma pristopi k prostorskim rešitvam
na področju novogradenj in da se za vsako
novozgrajeno stanovanje v občini zahtevata
dve parkirni mesti.
Ker se te zahteve sprejemajo na pobudo
naše svetniške skupine s konsenzom ostalih
svetniških skupin, nam to daje upanje,
da se bomo s skupnimi močmi uspeli
zoperstaviti časom, ki prihajajo. Moti pa
nas »soliranje« župana, da brez ustrezne
razprave oz. sklepa OS naroči izdelavo
študije urejanja parkirišč v Keršovi ulici
in križišča pri obrtni coni. Menimo, da to
presega njegova pooblastila. Pred kratkim
smo dobili informacijo, da je župan naročil
izdelavo 3. prostorskega plana Občine

Odmevi
Vojnik brez razprave oz. sklepa odbora
za kmetijstvo in odbora za komunalo in
prostor. Ker je to eden bolj pomembnih
občinskih aktov, to marsikaterega svetnika
spravlja ob živce. Izdelava teh dokumentov
je povezana z velikimi proračunskimi
sredstvi, zato upamo, da bomo na naslednji
seji OS prejeli ustrezne odgovore.

SDS

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
OBCINSKI ODBOR SDS VOJNIK

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
ko razigrano bo čas prestopil letni prag?
Bo jutro s soncem obsijano,
bo z mehkim perjem nam postlano,
bodo novi časi zlati?
Zlati bodo, če sivino vsakdanjo sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto,
ji s smehom vdihnemo lepoto
in s prijateljstvom iskrenim
nežnost, srečo, mir, toplino.
Takih časov
- zlatih časov v novem letu vam želimo!

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem
volivkam in volilcem, za izkazano zaupanje na
zadnjih volitvah, saj ste nam namenili preko
40 odstotno podporo.
Predsednik OO SDS Vojnik
mag. Vili Hribernik

Tisti, ki na težave opozarjamo in si
želimo, da bi občina delala v skladu s
predpisi, smo s strani župana razglašeni za
nergače in zaviralce razvoja. Deležni smo
tudi poniževalnega in žaljivega odnosa, pri
čemer niso izvzeti niti njegovi koalicijski
partnerji in bližnji sodelavci. Ne moremo
razumeti, da se drugače misleči razglašajo
za nasprotnike ali celo sovražnike, kajti čas,
ki prihaja, bo zahteval iskanje zavezništev.
Prepričani smo, da so vsi svetniki v OS
pripravljeni delati v dobro tega kraja na
vseh področjih, izvedba pa bo v veliki meri
odvisna od župana, čigar prva skrb morajo
biti občani in ne investitorji, ki jim je malo
mar za naš kraj. Njim ni pomemben izgled
občine, ampak ustvarjen dobiček.
Upamo, da se bodo razmere v občini
spremenile na bolje, delo v OS pa potekalo
v ustvarjalnejšem duhu in medsebojnem
spoštovanju. Verjamemo, da si to želi tudi
občinska uprava z županom na čelu.
Spoštovane občanke in občani, ob
prihajajočih božičnih praznikih vam
želimo obilo miru in družinske sreče v
krogu svojih najbližjih, ob novem letu pa
trdnega zdravja in ustvarjalnega duha.

Občinski odbor SDS Vojnik

ODGOVOR NA PISMO
SVETNIKOV STRANKE SDS
Spoštovani!
V zvezi s pisanjem svetniške skupine
SDS podajam naslednje odgovore. Kot
pisci že sami ugotavljajo, se v Občini Vojnik
izvaja veliko število projektov. Seveda
načini izvedbe ne morejo zadostiti vsem
mnenjem in potrebam, zato po mnenju
nekaterih vsi niso najboljše izvedeni.
Zavedati se moramo, da so odločitve
za izvedbo projektov in dajanje prednosti
nekaterim
projektom
(prednostne
investicije)
zapisane
v
proračunu
Občine Vojnik, ki ga sprejme občinski
svet, večinoma soglasno, saj ga vedno
predhodno usklajujemo na posameznih
odborih, katerih člani so tudi svetniki SDS.
Neumestno je sprenevedanje in očitanje,
da svetniki niso seznanjeni.
Glede očitka v zvezi s prostorskim
planom lahko dodam, da zakon zavezuje
vse občine k sprejemu novega Občinskega
prostorskega načrta v letu 2009. Postopki za
sprejem so določeni, prav tako so sredstva
za izdelavo načrtovana v proračunih zadnjih
štirih let, ki jih je sprejemal občinski svet.
Zavedati se moramo, da se vseh
projektov zaradi omejenih ﬁnančnih
sredstev ne da izpeljati. Pri sprejemanju
proračuna za leto 2008 so morale
strokovne službe na zahtevo odborov in
tudi občinskega sveta osnutek proračuna
dopolniti z nekaterimi investicijskimi
odhodki, ki so bili v odvisnosti od
izvirnih prihodkov (prodaje premoženja,
soﬁnanciranje države ...). Sredstva
primerne porabe komaj zadoščajo za
ﬁnanciranje tekočih nalog, samo na primer
za ﬁnanciranje vrtcev (soﬁnanciranje
plačila vrtca staršem) porabimo 21 %
primerne porabe, ki jo določi za Občino
Vojnik Ministrstvo za ﬁnance.
Glede izvedbe križišča pri obrtnoposlovni coni v Arclinu ponovno
poudarjam, da je bila izdelana prometna
študija neodvisnega podjetja, na podlagi
katere je Direkcija RS za ceste dala
soglasje k projektu. Prometna študija je
ugotovila, da je izvedba semaforiziranega
križišča primernejša kot krožišče.
Tudi glede investicije v obrtnoposlovno cono smo se na sejah odločali
skupaj. Res je, da mnenja sprva niso bila
enotna, vendar je bila končna odločitev
za izvedbo sprejeta in potrebno je bilo
pristopiti k realizaciji. Občinski svet je
12. december 2008
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sprejel sklep o dveh svetnikih, ki sta člana
projektne skupine za izgradnjo Obrtnoposlovne cone Arclin (predsednik Odbora
za ﬁnance in občinsko premoženje ter
predsednik Odbora za gospodarstvo in
turizem).
Na občinskih svetih in na Svetih
KS Vojnik je bil izpostavljen problem
parkiranja pri Zdravstvenem domu Vojnik,
zato je občina naročila študijo ureditve
parkirnih mest. Ker študije Svet KS Vojnik
in občinski svet nista potrdila, se projekt
ni naročil.
Kot ste zaključili v pismu, si tudi jaz
skupaj z občinsko upravo in s svetniki
želim ustvarjalnega duha in medsebojnega
spoštovanja.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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Društva
Turistično-kulturno društvo
Globoče – Dedni Vrh

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK

TRUBARJEVIH 500 LET
V okviru vseslovenskega praznovanja
pod naslovom »Dnevi evropske kulturne
dediščine 2008 – Primož Trubar in njegov
čas« pod okriljem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, se je tudi naše
društvo vključilo v skupno praznovanje z
organizacijo prireditve »Trubarjevih 500
let«, ki je potekala 27. in 28. septembra 2008
na turistični kmetiji Soržev mlin v Polžah
pri Novi Cerkvi. V kulturnem programu
so nastopili otroci iz OŠ Nova Cerkev
in Frankolovo, člani skavtske skupine
Rakova steza, ljudske pevke Taščice.
Lastnik kmetije Oton Samec in župan
Beno Podergajs sta namenila prireditvi
nekaj spodbudnih besed, prireditev pa je
povezovala študentka Barbara Žlaus. V
nadaljevanju je sledilo zanimivo predavanje
dr. Jonatana Vinklerja o življenju, delu
in pomenu Trubarja za Slovence. Člani
našega društva so pripravili tudi razstavo
Trubarjevih portretov domačih avtorjev
Marice Videnšek, Klavdije Simler, Marije
Gaber in Jožeta Žlausa, prvič pa so bile
predstavljene graﬁke akademskega slikarja
in graﬁka Mihe Maleša s Trubarjevim
likom, ki nam jih je ljubeznivo posodila
avtorjeva hči Travica Maleš. V idiličnem
prostoru mlina je potekala tudi Trubarjeva
tiskarska delavnica pod vodstvom graﬁka
Jožeta Žlausa. Zahvaljujemo se Otonu
Samcu, da nam je omogočil praznovanje v
tako lepem in idiličnem okolju.

JOŠKOVA BANDA NASTOPILA
PRI AVSENIKU
Konec avgusta je bila na 1. programu
TV Slovenije oddaja iz ciklusa Avsenikom
posvečenih oddaj z naslovom »Na
Golici«. V pestrem programu različnih
variant
največkrat izvajane skladbe
Golice je sodelovala tudi Joškova banda,
ki je za ta nastop pripravila in posnela
omenjeno skladbo v ljudski varianti. Po
pripovedovanju vodje Jožeta Žlausa,
so bili nad povabilom Grege Avsenika
za snemanje v tako veličastni oddaji v
bandi prijetno presenečeni, še bolj pa nad
odzivom publike po snemanju. Tudi na
preproste instrumente se lahko korektno
izvaja glasba takih mojstrov, kot sta brata
Avsenik.

Ker se leto 2008 izteka, vam, drage
upokojenke in upokojenci, v imenu društva
in v svojem imenu želim predvsem zdravja
in naj vam novo leto 2009 nasuje polno
sreče in osebnega zadovoljstva.
Srečno in zdravja polno leto 2009
želimo tudi vsem ostalim krajankam in
krajanom v občini, ki niste naši člani.

Jože Žlaus

TKD GDV
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Na kratko bomo preleteli delo našega
društva v zadnjih treh mesecih. Oktober in
naš piknik sta za nami. Dobrih 250 se nas
je zbralo pod šotorom in bilo je veselo. Za
konec pa so nam zaigrali še »ŠENTJURSKI
MUZIKANTI«. V počastitev občinskega
praznika Občine Vojnik so naše sekcije
organizirale meddruštveno tekmovanje
v ruskem kegljanju in streljanju z zračno
puško. Skupno je bilo kar 52 tekmovalcev
iz osmih društev. Naši tekmovalci so
odnesli kar nekaj pokalov. Kaj več o
sekcijah sledi prihodnjič.
Kot vsako leto smo tudi letos imeli
zaključni izlet. Podali smo se na Kozjansko.
Najprej smo si ogledali proizvodnjo
kristalnega in brušenega stekla v Rogaški
Slatini. V Podčetrtku smo se ustavili na
kavici in nadaljevali pot proti Bistrici ob
Sotli na Svete Gore, kjer smo si ogledali
Marijino cerkev. Sprejel nas je župnik
KEJŽER, ki nam je predstavil zgodovino
te cerkve. Po malici smo se odpravili
proti Brežicam in obiskali Repnice. En
avtobus si je ogledal Repnice, drugi pa
Etnografski muzej v njeni neposredni
bližini. Na Bizeljskem smo obiskali cerkev
Sv. Lovrenca in Slomškovo spominsko
sobo. Slomšek je tu začel kot kaplan,
preden je bil prestavljen v Novo Cerkev.
Zgodovino cerkve in delo tedanjega
kaplana A. M. Slomška nam je predstavil
župnik LESKOVAR, ki nas je povabil
tudi v župnijsko klet. Enodnevni izlet smo
zaključili na Kozjem v Motelu Ribnik. Tu
je sledilo pozno kosilo. Ostali smo dolgo
v noč in se veselo zavrteli ob zvokih naših
harmonikarjev Rudija in Hermana.
Tudi na Martina nismo pozabili. Mošt
smo krstili in ga zapili pri Ivanki Koprivnik
v Socki. Leto 2008 pa bomo zaključili v
Gornji Dubravi, in to 27. decembra. Veselo
bo, zato kot vedno – vabljeni.
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Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

Društva
TRGATEV S TD NOVA CERKEV
Trgatev grozdja je za vinogradnika
težko pričakovano in po navadi svečano
dejanje, na katerega povabi najboljše
prijatelje. Trud, ki ga je vlagal v vzgojo
in razvoj vinske trte skozi vse leto, je ob
ugodnih vremenskih okoliščinah in z malo
sreče bogato poplačan.
Na trgatev so nas letos povabili
prijatelji iz kulturne skupine Veseli oder
iz Velike Nedelje. Tako jim vračamo
uslugo za vsakoletno sodelovanje na
našem Grajskem nedeljskem popoldnevu
na gradu Lemberg. Naš gostitelj pa je bil
gospod Viktor Šprajc iz Moškanjcev.
Pričakalo nas je megleno jutro in
nasmejani obrazi domačinov. Najprej so
nas lepo pogostili s kislo juho in z dobro
kapljico. Nekako istočasno pa se je dvignila
tudi megla in naredil se je prav lep sončen
dan. To pa je bil tudi znak, da pričnemo s
trgatvijo. V vinograd s približno 15000 trsi
se je zapodilo okoli 35 članov Turističnega
društva Nova Cerkev. Trgali smo hitro
in ob pomoči domačinov, ki so komaj
odvažali grozdje do stiskalnice, tudi kmalu
končali. Zato nam je ostalo še dovolj časa,
da se poveselimo. Natrgali smo približno 6
ton grozdja.
Potem pa smo pili, jedli in se veselili,
pa še kakšno zapeli. Na poti domov smo
sklenili, da se naslednje leto spet dobimo
pri tem prijetnem opravilu.

Tradicionalna prireditev
Društva TALON Frankolovo

ISKANJE ZLATEGA PRSTANA
GRAJSKE GOSPODIČNE

.
Društvo Talon Frankolovo je tudi
letos v okviru programa svojih aktivnosti
pripravilo že VI. tradicionalno prireditev
»Iskanje izgubljenega zlatega prstana
grajske gospodične«.
Prireditev je potekala dne 5. 10. 2006,
s pričetkom ob 14. uri na startnem mestu
v parku na Frankolovem ob prireditvenem
objektu. Imeli smo res srečo, saj je bil
dan lep, topel in sončen. Zato je bila tudi
udeležba do sedaj najštevilčnejša.
Prireditev je bila organizirana kot
pohod vseh prijavljenih udeležencev s
Frankolovega, ob Belem potoku, na grad
Lindek. Vsak udeleženec je ob startu prejel
startni list, ki ga je moral med potjo proti
cilju potrditi na kontrolnih točkah. Vsi
udeleženci so premagali nezahtevno in
slikovito pot mimo slapa Beli potok do

gradu Lindek.
Pred pričetkom pohoda je komisija
društva označila območje v gozdu tik
pod ruševinami gradu. Na tem gozdnem
prostoru, velikem okoli 1000 m2, smo
skrili tri enake zapečatene škatlice (prstan
in dve tolažilni nagradi). Škatlice so bile
dobro skrite med listje, pod korenine,
pod kamne ali v vdolbine štorov. Kljub
temu so udeleženci vse tri škatlice našli
v predvidenem času iskanja, to je v 30
minutah.
Po prireditvi smo se zbrali na
prireditvenem prostoru v objektu v parku
Frankolovo in se za zaključek še okrepčali
in poveselili.
Društvo Talon bo tudi v naslednjem
letu organiziralo iskanje prstana grajske
gospodične, saj menimo, da je prireditev
zanimiva in zdravju koristna. Pospešuje
pohodništvo in tiste, ki še ne poznajo
lepot našega lepega in zanimivega kraja,
seznanja z naravnimi in s kulturnimi
znamenitostmi.
Aleksander Bukanovsky

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
originalni potrošni
potrošni material
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!
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Društva
potopise iz krajev, ki so njim daleč tako po
razdalji, običajih in ljudeh.

KAJ PA ZDAJ?
Milica Kočevar iz Nove Cerkve, tista Mila,
ki je v občini Vojnik optimistično začela
s Tednom prijaznosti (s katerim se še po
treh letih lahko pobahamo le Vojničani),
je pred kratkim končala svoj drugi projekt.
Na knjižne police je postavila svojo prvo
knjigo, v kateri na odkrit, napet, doživet
in tudi zabaven način opisuje svojo usodo,
prepleteno z razburljivimi potovanji po
najbolj skritih delih našega planeta.
Knjigo bi težko uvrstili v en sam žanr, saj
je na trenutke zanimiv potopisni roman,
ki se povsem neprisiljeno prevesi v povsem
drugo smer ...

Zakaj ste se odločili za pisanje knjige?
Kaj je bil glavni povod? Kako dolgo ste v
sebi že nosili željo po pisanju?
Želja, da napišem knjigo, je bila kar
dolgo v meni, a časa, da jo uresničim,
je bilo vedno premalo, saj kot poslovna
ženska nisem imela nikoli časa prisluhniti
tisti Mili v meni, ki je želela ustvarjati,
pisati, oblikovati nekaj, kar bi bilo
resnično odsev njene biti, njene duše.
Pa se ti zgodijo dogodki, situacije, ki jih
nisem niti pričakovala, še manj želela, in
ti porušijo ustaljeno življenje, te postavijo
pred preizkušnjo: trpeti, se smiliti sebi,
uničevati s tem druge ali sprejeti izziv. In na
vprašanje KAJ PA ZDAJ sem odgovorila z
ustvarjalno močjo pisanja in oblikovanja.
Z drugimi besedami je bil glavni povod za
pisanje knjige moja razveza zakona, ki je
pospešila tiho željo po pisanju in pomoči
ženam in ženskam, ki se spopadajo z
enako situacijo, kot sem se jaz, a izhoda ne
najdejo in stopicajo na mestu, trpijo, igrajo
vlogo žrtve in sodnika hkrati.
Kako se počutite sedaj, ko je knjiga že pred
vami? Ponosno? Zadovoljno? Preprosto
srečno?

Takole z veseljem je Milica Kočevar k sebi
stisnila svojo prvo knjigo, nato pa z njo
odhitela na predstavitev le-te in svojih
prvih kiparskih izdelkov.

Ja, to je dobro vprašanje. Počutim se
preprosto srečna, ker je knjiga napisana,
a istočasno ne preveč zadovoljna, ker bi
zdaj morda marsikaj popravila, drugače
napisala, tako oblikovno kot vsebinsko.
Vem pa, da bi bilo sporočilo knjige, tudi če
bi jo še stilsko popravljala, še vedno isto.
Torej jemati življenje tukaj in zdaj, takšno
kakršno je. Zdaj mirno in lepo, zdaj viharno
in kruto, zdaj polno radosti, pa spet jeze
in sovraštva, a tukaj sem vedno ista jaz.
Enako srečna ali nesrečna, na potovanju
ali doma, vedno ista jaz.

Vsebine ne bova preveč razkrili, pa vendar,
če jo na hitro opiševa, kaj bi izpostavili,
kako bi jo opisali?

Naslov knjige me vzpodbuja, da vam
zastavim še vprašanje –
Kaj pa zdaj?

Kot pove naslov knjige, je možno
slutiti, da bo knjiga lahko dala odgovore
na marsikateri “kaj pa zdaj”, ki po navadi
ostane brez odgovora, saj podnaslov
knjige, Kaj storiti, ko se ti življenje postavi
na glavo, že sam po sebi pove, da nekaj
moraš storiti in to čim prej. Sicer bo knjiga
mikavna tudi za tiste, ki radi prebirajo

Tudi sedaj čutim v sebi še veliko
ustvarjalne moči, da napišem še kaj in
ideje so tu, le k delu moram pristopiti in se
s hvaležnostjo priporočiti Življenju ali sili,
ki me vodi, za zdravje, optimizem, da te
ideje spravim na papir.
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Rozmari Petek
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PEDAGOŠKA AKCIJA
Naše društvo že par let sodeluje z
osnovnimi šolami v celjski regiji. V
lanskem letu smo imeli predavanje,
oziroma predstavitev našega društva,
njegovega pomena in dela. Letošnje leto
pa smo se povezali z mentorji OŠ.
Otroci so pisali poezijo in pesmice na
temo z naslovom Invalid. Presenečeni in
veseli smo bili, ko smo te izdelke brali in
gledali risbe, ki so jih ustvarile drobne
ročice.
Prevladala je ugotovitev, da so otroci
zelo pozitivni do drugačnih, starejših,
bolnih, prav tako pa do bolnih sovrstnikov,
ki jih dnevno srečujejo. Vsi, brez izjeme,
sprejemajo drugačnost kot sestavni del
življenja in brez posebne prošnje in nagrade
bi pomagali pomoči potrebnim.
Nehote se poraja vprašanje, kje pa je
tisti prag, ki odraslega pripelje do misli:
»Saj jaz sem pomemben, kaj mi mar za
nekoga, ki je invalid,« kaj šele, da bi
mu odstopil parkirno mesto, ki pripada
invalidu, ali odstopil sedež nekomu, ki je
starejši ali oprt na bergle komaj stoji.
Otroci nižjih razredov so tako čuteče
pripovedovali o dečku, ki je na invalidskem
vozičku, da me je prav stisnilo pri srcu
ob misli, ali bodo, ko bodo odrasli, še
vedno tako razmišljali in pomagali, kot so
pripravljeni sedaj, saj so se prav prerekali,
kdo bo smel njegov voziček pospremiti v
razred.
Iskrenost v njihovih nebogljenih očeh
je govorila, da smo vsi enaki, vsi enako
vredni, žal pa kruti svet današnjega časa
kaže prav nasprotno podobo.
Kje je vzrok, kaj bi lahko storili? Vzrok
tiči v nas samih. Storili bi lahko mnogo,
če bi bili bolj strpni, razumevajoči drug do
drugega, si vzeli čas, bili človek človeku,
saj lahko vsakemu izmed nas sekunda
življenja spremeni svet.
Misel, ki jo je napisala deklica
razreda:
Drugačen, toda naš,
tvoje noge ne tečejo
in tvoje roke ne zadenejo,
čeprav z nami ne divjaš,
pri nas za frajerja veljaš.
Ko vsi obupamo,
le tebi lahko zaupamo,
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Društva
saj modrosti polno je srce,
ki komaj čaka,
da tudi ono pomagati sme.
Ob tej priložnosti se iskreno
zahvaljujem mentoricam in otrokom, ki
so podprli ta projekt in se bili pripravljeni
o tej temi pogovarjati; še posebej hvala
Majdi Jelen za koordinacijo.
Dragica Mirnik

USPEŠNO LETO 2008
Članom Prosvetnega društva Antona
Bezenška Frankolovo bo leto, ki se izteka,
ostalo prav gotovo v lepem spominu.
Realizirali smo dva velika projekta, saj
smo poleg gostovanja v Kanadi in Ameriki
obeležili tudi 35 let delovanja moškega
pevskega zbora, na kar smo zelo ponosni.
Aktivni smo bili tudi na ostalih področjih
in smo izpolnili vse naloge, ki smo si jih
zadali v smernicah delovanja.
Vsega tega prav gotovo ne bi dosegli,
če nam ne bi ob strani stali sponzorji,
simpatizerji društva in aktivni člani društva.
Zato se ob koncu leta zahvaljujemo vsem,
ki so na kakršen koli način pomagali
društvu, v upanju, da takšno sodelovanje
ostane tudi naprej. Prosvetno društvo
Antona Bezenška Frankolovo želi vsem
uspešno novo leto. Naj vaša dejanja leto
2009 zaznamujejo z dobrimi dosežki, ki
bodo razveseljevali vas in vse okoli vas!

NA TURNEJI V KANADI IN ZDA
Moški pevski zbor PD Antona
Bezenška s Frankolovega je bil med 9.
in 20. septembrom na turneji v Kanadi
in ZDA. Pevci so v popolnosti izpolnili
zadani načrt in so vse nastope izpeljali
maksimalno korektno in spoštljivo do
gostiteljev in poslušalcev.
V pripravo in organizacijo je bilo
vloženega veliko truda, tako društva kot
posameznikov. Prednost gostovanja je bila
tudi v tem, da je v zboru nekaj starejših
pevcev, ki so se že od prej poznali s
Slovenci v Kanadi, med katerimi so
nekateri celo rojaki s Frankolovega in
okolice.

Program je bil dobro sestavljen in
imenitno izveden, še posebej pa je navdušil
drugi, neuradni del z igranjem tria Majnik
ter s skupnim prepevanjem slovenskih
pesmi.
Uspeh kulturnikov s Frankolovega je
uspeh in ponos celotne občine Vojnik, prav
vsi pa so bili veseli, da so tako uspešno
izpeljali projekt.
/Zapisal udeleženec turneje Tone
Vrabl v zahvalnem pismu županu Občine
Vojnik./
Jure Vovk

Člani Prosvetnega društva
Antona Bezenška Frankolovo
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Društva
UTRINKI DELOVANJA
ZB ZA VREDNOTE NOB
VOJNIK – DOBRNA
23. 8.: Graška gora – V soboto
je potekalo 22. tradicionalno srečanje,
borcev, planincev, veteranov, častnikov in
članov na Graški gori.

preko Brdc, do glavnega spomenika na
Dobrni, kjer je bila ob 12. uri spominska
slovesnost. Pohoda se je udeležilo okoli
40 pohodnikov, naklonjeno jim je bilo tudi
vreme. Vodja pohoda je bil Karol Žibret, ki
je pohodnike varno pripeljal pred osrednji
spomenik na Dobrno.
S koračnico jih je pričakala Godba na
pihala iz Nove Cerkve, ki je nato sodelovala
Posebno smo bili veseli najmlajših
iz vrtca Mavrica, ki so prišli tudi na
Dobrotin.

Srečanje je potekalo v sklopu
praznovanja občinskega praznika Mestne
občine Velenje. Slavnostni govornik je
bil podžupan Mestne občine Velenje in
poslanec Državnega zbora Republike
Slovenije Bojan Kontič.
31. 8.: Šentrupert pri Laškem – Člani
Združenja s praporščakom smo se udeležili
svečanosti in odkritja spominskega
obeležja v Šentrupertu nad Laškim, pri
Gobčevi domačiji. Obeležje je v spomin na
padle borce Celjske čete, med katerimi sta
bila tudi dva pripadnika Britanske vojske,
po rodu Palestinca. Slavnostni govornik je
bil minister za obrambo RS Karel Rjavec,
spominsko ploščo pa je slovesno odkril
Predsednik ZZB za vrednote NOB Janez
Stanovnik.

pri spominski slovesnosti, sodelovali so
tudi učenci OŠ Dobrna in Upokojenski
moški pevski zbor z Dobrne. Slavnostni
govornik je bil tov. Franjo Marošek, ki
je lepo opisal pot XIV. in njene boje od
Konjiške gore, preko Lindeka in Paškega
Kozjaka.
Pot in boje, v katerih je sodeloval tudi
sam, je opisal zelo slikovito.
V GD Dobrna je bila pogostitev za vse
sodelujoče.
Za pomoč se zahvaljujem županu
Občine Dobrna Martinu Breclju.
29. in 30. 10.: V vseh Krajevnih
organizacijah ZB za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna so po zastavljenem
programu pri grobovih in obeležjih potekale
spominske slovesnosti ob dnevu mrtvih.

December 2008
Kot vsako leto tudi letos pripravlja
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna
obdaritev članic in članov, starejših od 80
let, ter vseh težko bolnih članov. Takšnih
je v našem Združenju preko devetdeset. S
skromnim darilom obiščemo vsakega od
njih in jim voščimo božične in novoletne
praznike.
Za marsikoga od njih je to edino darilo
ob koncu starega leta in nepozabno je vsaj
za trenutek deliti veselje z njim.

Območno združenje
ZB za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna

13. 9.: Dobrna – ZB za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna je organizirala
tradicionalni pohod »PO POTI XIV.
DIVIZIJE«.
Pričetek pohoda je bil iz Velike Ravni, v
soboto, 20. 9. 2008, ob 8. uri. Pot je potekala
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Posebej se moram zahvaliti pedagogom
in učencem OŠ Vojnik in Dobrna, ter vsem
podružničnim osnovnim šolam, za lepo
pripravljene programe in udeležbo na
žalnih slovesnostih.

12. december 2008

Naj vam prinese leto 2009 mnogo
sreče, veliko nasmehov, obilo zdravja in
trajnega uspeha in zadovoljstva. Želimo
vam vesele božične praznike ter srečno
novo leto ter vam iskreno čestitamo ob
dnevu samostojnosti in enotnosti.
Predsednik območnega združenja ZB
Marjan Oprešnik

Društva
TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV
Razstava 2008
Tudi letos so člani Turističnega društva
Nova Cerkev organizirali razstavo, tokrat
ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja
na temo z naslovom »Moja knjiga«.
Otroci POŠ Nova Cerkev in Socka so pod
mentorstvom svojih učiteljic izdelali svojo
prvo knjigo in jo razstavili v Slomškovi
kapeli. Razstava je bila odprta 26. 11. 2008
in je trajala do 15. 11. 2008; postavila jo je
Sabina Penič, napise v kaligrafski pisavi je
prispevala Katarina Kotnik. Otroci so ob
odprtju pripravili kratek kulturni program.
Predsednica Turističnega društva Nova
Cerkev je v uvodnem govoru poudarila
pomen Trubarjeve prve knjige za Slovence,
s katero se je pričela slovenska nacionalna
in jezikovna zavest našega naroda. Otroci
so svoj odnos do knjige izrazili na svoj,
neposreden način kot ustvarjalci besedil in
izdelovalci svoje prve knjige. Pri tem so jim
pomagale njihove mentorice – učiteljice,
ki jim na tem mestu izrekam zahvalo za
požrtvovalno in izvirno delo, kakor tudi
vsem, ki so prispevali svoj delež k razstavi,
s katero se je tudi Nova Cerkev vključila v
niz prireditev ob obletnici rojstva Primoža
Trubarja.
Alenka Prebičnik Sešel,
predsednica TD Nova Cerkev

DELAVNICE TD NOVA CERKEV
7. oktobra in 15. novembra so
članice TD Nova Cerkev organizirale
dve delavnici, prvo na temo z naslovom
»Moja knjiga«, drugo na temo izdelovanja
voščilnic in novoletnih okraskov.
Vse prispevke in zanimive slike, ki
pripovedujejo o veselju naših otrok, si
lahko ogledate na spletni strani Turističnega
društva Nova Cerkev.
Alenka Prebičnik Sešel

27. 9. 2008 je nekaj naših članov
odšlo na ekskurzijo v okviru društva za
Raznolikost podeželja, ki ga vodi Mojca
Krivec. Videli so nove izzive in dobili
ideje za delo.
Utrinki so zbrani na naši spletni strani.

V prihajajočem decembru, polnem
blišča, hitenja, skrbi ... postojmo,
stisnimo si dlani, voščimo si sreče,
zdravja, veselja, kajti božič je nekaj
posebnega. Je zanos sredi zime, poln
skrivnosti, objemov, nepričakovanih
obiskovalcev in pisem tudi davno
pozabljenih prijateljev.
Ljudje pozabijo na razsodnost,
zadržanost in celo na dieto. Vse je tako
kot nekoč.
Jedila in ogenj v kaminu, smeh in svojci.
Vzemimo si čas drug za drugega; to je
še najcenejše in hkrati najdragocenejše
darilo. Podarimo si ga!
Pa srečno tudi v novem letu 2008!
Turistično društvo Nova Cerkev
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Društva
pripravljenost na sodelovanje, usklajevanja
in ... vsak je dodal svoje: nekdo dobro
besedo, dobro misel, spodbudo, drugi
material, ﬁnančni prispevek, spet tretji
pohvalo ali pa ure prostovoljnega dela.
A vsak v prepričanju, da zmoremo, da
skupaj zmoremo več kot smo smeli in
upali razmišljati.

PLANINSKI KOTIČEK
DOGODEK DRUŠTVA – 25. 10. 2008

... Svečana pritrditev table in govor
predsednika, Mirka Blazinška:

IN KAJ SMO ŠE OPRAVILI
V DRUŠTVU?

»Ko stojimo pred domom našega
planinskega društva in ga s ponosom
poimenujemo Koča pri Tomažu, se prav
gotovo poraja vprašanje kako nam je
uspelo?
Res, ni bilo lahko, a želja po lastnem
domu nas je vodila od ideje do tega objekta,
ki bo danes uradno predan svojemu
namenu.
Prve zamisli sežejo v prva leta delovanja
društva, pa smo se takrat samo nasmehnili
smelim idejam. A čas, ki prinese mnoge
rešitve in rezultate, je tudi nam dodal svoje
– to je uresničitev idej in želja.
Ob podpori Občine Vojnik, župana
in svetnikov, zagnanega dela gradbenega
odbora, zvestih sponzorjev ter mnogih
delovnih prostovoljcev, je nastajal DOM, ki
je kmalu pokazal, da bo to dom ljubiteljev
narave, ljubiteljev druženja in ohranjanja
stvaritev našim prihodnjim rodovom.
Korak za korakom smo v delovnem
in sodelovalnem vzdušju gradili, urejali,
usklajevali in vabili.
Zavedali smo se, da v tem delčku
Občine Vojnik zidamo nekaj, kar bomo
pustili zanamcem, a smo hkrati odgovorno
pristopili, z vsem spoštovanjem do narave,
da ta dom ohranja podobo hribčka, ki bdi
nad Vojnikom.
Z ureditvijo doma smo želeli temu
hribu dodati prostor, kjer se pohodnik,
sprehajalec ali obiskovalec cerkvice Sv.
Tomaža ustavi in s spomini obudi tisto
daljno, oddaljeno ... bodisi dogodke, stvari
bodisi ljudi, ki so in bodo del našega
vsakdana, del naše zgodovine, tradicije,
del tistega, kar ostaja ...
Ob vsem povedanem pa ne morem mimo
tega, da ne bi poudaril:
pripravljenost pomagati, prostovoljnost,
OgledalO 12/68

ker je svečano odprtje namesto prereza
traku obeležilo razvozlanje vrvi. Opravili
so ga predsednik društva Mirko Blazinšek,
predstavnik PZS in MDO Jože Kodre in
župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs.
Sledil je ogled doma, kjer so obiskovalci
postali tudi ob napisih vseh, ki so
pripomogli k nastanku koče (sponzorji,
donatorji, prostovoljci).
Veselo druženje po uradni svečanosti
so popestrile dobrote, ki so jih pripravili
člani društva, in glasba ansambla Vigred.
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In danes je veliki dan! Za nas, PD
Vojnik, za Občino Vojnik, občane in vse,
ki se nam boste pridružili, ne samo danes,
ob tej svečani prireditvi, pač pa tudi v
prihodnji dneh, mesecih, letih, ... kjer bomo
z lepimi spomini ohranjali to, na kar bomo
ponosni, ponosni planinci, pohodniki,
občani, ljubitelji gora in narave.
Pa vendar z veliko odgovornostjo in s
spoštovanjem do narave, dediščine in naših
potomcev. Njim bomo zapustili, kar smo
s skupnimi interesi ustvarjali, negovali in
vrednotili; njim, ki bodo nekoč pritrdili:
‘Bili so drzni, upali so si v naročju narave
in z mislijo na trajnostni razvoj. Bili so
zagnani in polni delovnega duha.’«

Pohod s kostanjevim piknikom. Hvala
mami in Marjanu Preložniku.

Najmlajša na kostanjevem pikniku ...
Izlet v neznano, kjer smo obiskali
kobariški muzej 1. svetovne vojne in se s
3-urnim pohodom poklonili spominu na
trpeče tega obdobja.
PRIPRAVLJAMO:
Pohod na Stolpnik – 26. 12. 2008.
Nočni pohod na Sv. Tomaž – 27. 12. 2008.
Ter naše želje:

... In blagoslov ...
Kljub za nekoliko stopinj prenizkim
temperaturnim razmeram, je bilo vzdušje
praznično. Zahvala gre tudi Godbi iz Nove
Cerkve, Štajerskim rogistom, Folklorni
skupini Vrtca Mavrica in Ani Gregorc,
skupini In spiritu, Fantom iz Arclina.
Besede gostov so bile dobre želje
in čestitke, pohvale in pričakovanja
sodelovanja še v naprej.
Prireditev je bila zanimiva tudi zato,
12. december 2008

V letu, ki prihaja, bodimo strpnejši
in prijaznejši. Naj nam trenutki življenja
ne zdrsnejo kot pesek med prsti iz dlani.
Zavedajmo se trenutkov biti in živeti!
Srečno 2009. leto!
Za PD Vojnik Zvonka Grum

Društva
PIKNIK DJP KAJUH
V KS Frankolovo že nekaj časa deluje
DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV
KAJUH. Udeleženi smo bili v več
prireditvah občine, imamo pa že nekaj
svojih, ki postajajo tradicionalne. Imeli
smo blagoslov padal, kostanjeve piknike in
11. 10. 2008 nam je uspelo izvesti uspešen
piknik, s katerega so odhajali zadovoljni
obrazi. Datum piknika pa je sovpadal z
rokom postavitve klopi s spominsko ploščo
na startu Konjiške gore. Večina članov
smo izkoristili čudovit jesenski dan za
letenje z gore. S tem smo počastili spomin
na začetnika letenja na Frankolovem,
pokojnega Franca Krajnca – Voglarja.

snidemo in prijetno družimo tudi prihodnje
leto, prej pa vsekakor že med letom.

Da bi se izognili istočasnemu blagoslovu
konj v Novi Cerkvi in na Frankolovem,
ki smo ga prirejali na sv. Štefana, smo se
skupaj s konjeniki s Frankolovega odločili,
da bo od sedaj naprej blagoslov v našem
kraju na dan sv. Martina.

Društvo TALON organizira v izvedbi
agencije 5-dnevni izlet na Sicilijo, in sicer
konec marca ali v začetku aprila. Prostih je
še nekaj mest, zato vas vabimo, da se nam
pridružite.Informacije: Peter Rupnik
Gsm: 041 645-104
Dragica Mlinar

BLAGOSLOV KONJ NA
FRANKOLOVEM V ČASU
SVETEGA MARTINA

IZLET DRUŠTVA TALON V OKVIRU
MARTINOVANJA
Prišla je jesen in z njo tudi čas
martinovanja. Tokrat se je naše Društvo
TALON odpravilo v Prlekijo, kjer smo
odkrivali lepote tega dela Slovenije.

lastniki svojih žlahtnih prijateljev so se s
krajšo povorko predstavili krajanom.

Narava se je na ta dan prebujala v sončni
preobleki. Radost jutra nas je navdajala z
lepoto tišine okrog nas, slišati je bilo petje
ptičkov. Rezgetanje konj je odmevalo v
daljavo. Čutiti je bilo vznemirjenje. Vrnil se
je prizor iz starih časov, za kar so poskrbeli
lepo pripravljeni jezdeci na osedlanih
konjih. Topot konj nas je predramil.
Njihov korak je kot pesem odmeval po že
pozabljenih stezicah našega kraja. Ponosni

Po drugi sveti maši se je s kočijo na
prireditveni prostor v graščinski park
na Frankolovem pripeljal pater Branko
Cestnik. Blagoslovil je konje, jim ponudil
košček posoljenega kruha v žeji za vse
dobro v naslednjem letu. Vsi konjeniki so
prejeli za spomin medaljo in podobico sv.
Martina. Blagoslov konj je za vse konjarje
pogled v leto, ki se izteka, zahvala za vse
lepe trenutke, ki so jih preživeli s konji, in
istočasno prošnja za leto, ki je pred nami
in našimi konji. Po blagoslovu smo vsem
prisotnim postregli z bogračem in vinom.
Letos se je zbralo 37 konjenikov, kar
nas je zelo razveselilo. Zahvaljujemo se
vsem udeležencem, patru Branku Cestniku
za opravljen blagoslov in vsem, ki so
pomagali pri organizaciji naše prireditve,
v upanju, da se naslednje leto zopet
srečamo.
KS Frankolovo in Konjeniki

V Ormožu smo si ogledali grad,
istočasno pa tudi Martinov sejem, ki je bil
zelo izviren in zanimiv. Pot smo nadaljevali
do Središča ob Dravi na ogled oljarne, kjer
smo imeli pokušnjo raznih peciv iz bučnih
semen, kakor tudi specialitet z bučnim
oljem. Seveda pa ni manjkalo nikjer dobre
kapljice, kar je za ta praznik značilno.
Popeljali smo se tudi v Jeruzalem na ogled
baročne cerkvice in tako izlet zaključili na
eni izmed turističnih kmetij z malo bolj
poznim Martinovim kosilom, pokušnjo
vin, večer pa smo si popestrili še z zabavo
s harmonikarjem. Da pa naše izlete ves čas
spremljata dobra volja in lepa slovenska
pesem, so se tokrat lahko prepričali tudi
naši novi člani.
Zvečer smo se srečno vrnili domov. Ob
slovesu smo si bili enotni, in sicer da se
12. december 2008
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Društva
BOGATA LETINA VOJNIŠKIH
VINOGRADNIKOV
Trta se je odela v jesenske barve in
skrbnemu vinogradniku namenila bogat
pridelek. Tudi člani vinogradniškega
društva so v tem obdobju imeli veliko
dela, pripravili so kar nekaj prireditev ter
trti namenili veliko pozornosti.
Na predavanju PRIPRAVA NA
TRGATEV, ki se je odvijalo v Kulturnem
domu v Vojniku, je predavateljica Tadeja
VODOVNIK polni dvorani vinogradnikov
natrosila kup nasvetov za pravilno trgatev
in nego vina. Vse vinogradnike pa je tudi
povabila na delovno pokušnjo mladega vina
– »KLETARSKI VEČER«. Predstavnik
Metroba je predstavil prodajni program
enoloških sredstev, posebej še novosti.
S ciljem, da bi organizirali VINSKE
CESTE tudi v naših vinorodnih krajih,
se je 60 vinogradnikov odpravilo na I.
pohod OD KLETI DO KLETI. Družine
Kovač, Majcen, Geršak, Videnšek,
Lipovšek, Eisenhut, Marič, Sedovnik,
Selčan so na široko odprle svoje kleti in
srca ter pohodnike izjemno lepo pogostile.
VELIKA HVALA! Posebej še hvala
Hedviki in Miranu Kovaču za pomoč pri
sami izvedbi pohoda. Pohodniki so si
lahko ogledali lepo urejene kleti, skrbno
negovane vinograde ... Vinogradniki
tudi uporabljajo moderne pripomočke:
škropilnice, pnevmatske preše, hladilne
naprave, barique posodo, na stenah pa
ponosno visijo priznanja za njihova
odlična vina. Skoraj si upamo zapisati,
da je to, kar smo videli, tudi zasluga
petletnega dela društva vinogradnikov
naše občine (predavanja, strokovni prikazi
del, strokovne ekskurzije, druženja in
izmenjava izkušenj ...). V teh krajih trta
gotovo uspeva že stoletja, saj je na vratih
sedaj lepo obnovljene kleti v Malih Dolah
št. 55 vsekana letnica 1851 (napis pa je
nečitljiv). Skoraj pri sosedih pa je na težkih
kovinskih vratih kleti razvidna letnica
1902. Naj velik klopotec, postavljen na
Javniku, vsem vinogradnikom in posebej
še vinogradnicam vsako leto naznani
bogato trgatev.
Z velikim veseljem naj zapišemo, da
je bil med pohodniki eden najbolj aktivnih
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članov društva SILVESTER KROFLIČ.
Pred časom je praznoval 80-letnico in s
skrbno ženo ŠTEFKO tudi biserno poroko.
ČESTITAMO! Starosta društva je tudi
letos sam ročno obdelal svoj vinograd:
1.500 trsov sort šipon, rizling, rumeni
muškat, kerner, traminec ... Želimo mu še
naprej trdnega zdravja!

Na slovesni II. VINSKI TRGATVI so
člani s pomočjo vinske kraljice S. Širec in
župana B. Podergajsa obrali 25 grozdov
naše TRTE (potomka 400 let stare trte
z Lenta v Mariboru) ter slovesno odprli
DRUŠTVENO KLET. Ta naj bi služila za
hrambo društvenega vina VOJNIČAN, za
družabne dogodke. Lahko pa bi sčasoma tu
nastal majhen vinogradniški muzej. Lesen
sod z letnico 1900 je že prvi primerek v
zbirki.

Tudi letos je 58 vinogradnikov
prispevalo kar 758 kg grozdja, ki ga bosta
I. Pušnik in M. Kovač donegovala v vino
VOJNIČAN. Porabilo se bo za promocijo
društva in naših lepih krajev. Seveda ga
bodo člani na svojih prireditvah tudi sami
pokusili in ponudili svojim prijateljem.
Največ grozdja je prispeval M. Krašovec,
45 kg, A. Sedovnik 27 kg, J. Krameršek 24
kg. Povprečna sladkorna stopnja je bila 80
OE, najvišja pa od sorte beli pinot 100 OE
F. Kuzmana.
Na III. MARTINOVANJU pa so
vinogradniki lepo počastili svoj najlepši
praznik. V lepem kulturnem programu,
kjer so sodelovali Taščice, Joškova banda,
Frankolovski kvartet, ... je domači župnik A.

12. december 2008

Perger blagoslovil mlado vino. Društveno
vino VOJNIČAN bo spet dobro!

V društvu so veseli, da so njihove
prireditve lepo uspele. Zahvaljujejo se
vsem sodelujočim ter sponzorjem gostišču
URŠKA in MESNINE CELJE. Največja
teža organizacije je bila kot običajno na
plečih neumornega predsednika društva
M. Krašovca. Prava paša za oči so njegove
dekoracije prireditvenih prostorov.
Letos pa je Mirko Krašovec od KGZ
Maribor pridobil potrdilo, da lahko njegovo
vino iz grozdja sorte kerner s sladkorno
stopnjo 101 OE, potrgano 6. 11. 2008, nosi
naziv: VRHUNSKO VINO – POZNA
TRGATEV.
Prav v teh dneh je prejel lepo strokovno
priznanje v vinogradniški stroki. Sprejeli so
ga med VINSKE VITEZE. Za življenjsko
delo pa je dobil ZLATI VOJNIŠKI GRB.
ČESTITAMO!

Društvo tudi v naslednjem obdobju
ne bo mirovalo. Pripravlja se delovna
pokušnja mladega vina – KLETARSKI
VEČER, predavanje na temo KULTURA
PITJA ... in še kaj.
Iskreno povabljeni!
Pavle Leskovar

Društva
Predstavitev nove politične stranke v
ustanavljanju

DOMOLJUBNO GIBANJE
SLOVENCEV – DGS
Spoštovane
občanke in občani
Občine Vojnik in
Občine Dobrna!
V
slovenskem
prostoru nastaja nova
politična
stranka
»DOMOLJUBNO
G I B A N J E
SLOVENCEV« ali s

kratico DGS.
Stranka je socialno usmerjena, njen
cilj je zagotoviti vsem čim večjo socialno
varnost v času, ki prihaja.
To je stranka nas malih ljudi, v njej
lahko vsak izmed nas izrazi svojo voljo
in s svojim delovanjem v stranki pomaga
doseči zastavljene cilje.
V prvem členu Statuta DGS se
zavzemamo, da zagotovimo delavcem,
kmetom,
upokojencem,
študentom,
dijakom in otrokom socialno, varno in
pravno državo, brez strahu za njihov
socialni položaj.
Zavzemali se bomo še: za pravico do
dela in ustreznega plačila za opravljeno
delo, za enako pravno varnost vseh
državljanov, preprečevanje korupcije
na račun delavcev, preprečevanje divje
kapitalizacije, omogočanje izobraževanja
mladim, predvsem prvo redno zaposlitev,
ureditev pokojnin, vzpodbujanje razvoja
slovenskega kmetijstva, vzpostavitev
protitočnega
sistema
v
Sloveniji,
ustanovitev davčne in ﬁnančne policije,
ohranitev slovenske kulturne dediščine.
To so samo nekateri cilji iz programa, za
katerega se bo zavzemala stranka DGS.
To pa lahko dosežemo s skupnimi
močmi, z vašim čim številčnejšim
vključevanjem v stranko DGS.
Kako se včlaniti v DOMOLJUBNO
GIBANJE SLOVENCEV?
Ustanovno izjavo lahko brezplačno
dobite v tajništvu KS Vojnik (na Občini
Vojnik) ali v tajništvu Občine Dobrna, ter
jih tam izpolnjene in overjene oddate na
mestu, kjer ste jih prejeli, ali pošljete na
moj naslov. Na Upravni enoti v Vojniku

jo lahko overite vsak dan razen četrtka, na
Občini Dobrna pa vsak četrtek.
Cena overitve je 1.06 € in tako
postanete eden izmed 200 ustanoviteljev
politične stranke DGS. Članarine in drugih
stroškov ni.
Če Ustanovne izjave ne overite na
Upravni enoti, ste z izpolnjeno izjavo samo
članica ali član stranke DGS.
V ustanavljanju politične stranke
DGS se, spoštovane občanke in občani,
obračam na vse Vas, da kot ustanovitelji
z overjenimi izjavami podprete nastanek
nove stranke. Zaupajte, od vseh Vas je
odvisna ustanovitev stranke, ki bo delovala
med Vami in za Vas.
Politična ureditev stranke ni leva
niti desna, temveč je to stranka vseh
domoljubnih Slovencev, katerih cilj je
boriti se za sebe in svoje socialne pravice.
Član DGS je lahko tudi član drugih
političnih strank – pogoj je domoljubnost.
Če pa želi član postati nosilec katere
koli funkcije, se mora opredeliti, da je
samo član DGS. To opredeljuje 14. člen
Statuta.
Prišel je čas, ko ne smemo čakati na
druge, da kaj naredijo namesto nas, ampak
smo mi tisti, ki moramo nekaj storiti zase
in za naš obstoj!
To je naš čas, ko nimamo več kaj
dobrega pričakovati, lahko samo še
izgubljamo in se poglabljamo v še večjo
socialno bedo.

Želimo si, da s skupnimi močmi
naredimo lepši in boljši jutri sebi in vsem
državljanom Slovenije, saj se bo stranka
po registraciji kot politična stranka DGS
širila po vsej Sloveniji.
Naši zadani cilji so:
Postati ena najštevilčnejših in
najmočnejših političnih strank v Sloveniji.
Skupaj bomo dosegli zadane cilje in
uresničevali 1. člen Statuta DGS.
Pri nas velja samo delo. Ustanovitelji
stranke DGS, člani, ki pridobijo največ
novih članov in bodo najbolj aktivni v
svojih območjih, bodo na prvem Kongresu
stranke kotirali najvišje. Vsak aktiven član
ima priložnost delati v krajevnih, mestnih,
območnih in pokrajinskih odborih, po
vsej Sloveniji. Pridobiti moramo čim
večje število članov, naj postane DGS
najmočnejše slovensko gibanje!
Osnutek Statuta politične stranke DGS
je narejen, na prvem Kongresu ga moramo
z vašimi predlogi dopolniti, potrditi in
sprejeti.
Vsak lahko osnutek Statuta z vsemi
informacijami prejme po e-pošti (marijan.
opresnik@siol.net).
Pobudnik in ustanovitelj stranke DGS:
Marijan Oprešnik
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6. SLOMŠKOVI KULTURNI
DNEVI V NOVI CERKVI
V prizadevanju za ohranjanje kulturne
in duhovne dediščine škofa Antona
Martina Slomška, dve leti bivajočega v
Novi Cerkvi, so od 26. do 28. septembra
potekali po njem poimenovani Slomškovi
kulturni dnevi. V treh dneh so se zvrstile
naslednje dejavnosti:
PRVI DAN: Predavanje z naslovom
KOLIKO RESNIC IMA VINO?
Ker je A. M. Slomšek zavetnik
slovenskih vinogradnikov, je temo za ta
večer pripravil publicist, novinar, vinski
vitez, domačin Drago Medved.
Predstavil je resnice o vinu, o katerih
je napisal tudi knjigo Sto resnic o vinu.
Kadar se pije dobro vino, pa seveda ne gre
brez pesmi. Tako je večer, ki je potekal v
mlinarjevi hiši na Soževi kmetiji, s pesmijo
obogatila mlada fantovska pevska zasedba
In spiritus iz Vojnika. Prijazno domačnost
je dodala gostoljubnost Samec - Hotkovih,
požlahtnila pa ga je zdravica z izbrano
vinsko kapljico.
DRUGI DAN: Ustvarjalne delavnice z
naslovom BLAŽEV IN NEŽIČIN DAN
Ta dan so bile vse deklice Nežice in vsi
dečki Blaži, da so v drugi osebi bili deležni
vzgojne skrbi za otroke, ki jo je gojil
škof Anton Martin Slomšek. Delavnice so
vodili animatorji, mladinski veroučenci z
Matejo in Špelo Oprčkal.
Po sedmih delavnicah je potovala velika
razglednica, ki smo jo poslali pisateljici
Berti Golob, pobudnici Slomškovega
bralnega priznanja, ki nas skoraj vsako
leto nagradi s kakšno knjigo.
Novinarska delavnica je imela dosti
dela, da je uspela za starše pripraviti
predstavitev v sliki in besedi ter v kratkem
času izdati Blažev in Nežičin list.
Najmlajši so naredili lutke ovčke, ki
so jih peljali na pašo. Predstavili pa so še
nasvete, ki jih je mati dala Antonu Martinu
Slomšku, ko je šel na pašo. Kot pastir si je
veliko igral na piščal. In v eni delavnici so
se izdelovale piščali, na katere so na koncu
tudi zaigrali. V delavnici za zdravje so
otroci spoznali nasvete za zdravje, ki nam
jih je zapustil A. M. Slomšek, a še danes
veljajo.
Kot po navadi so v eni delavnici
izdelovali spominke za vse udeležence.
Tokrat so nanje zapisali pregovor Kdor je
priden in kaj zna, ga povsod vse rado ima
in to s kaligrafsko pisavo.
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Prvič letos za malico niso bili kupljeni
sendviči, ampak so otroci sami pripravili
bolj zdravo malico. Nabrali so jabolka,
spekli palačinke ter skuhali zdravilen čaj.
Ravno v pravem času so spekli osemdeset
palačink.
Kot rdeča nit in višek vseh delavnic je
bila potujoča delavnica, skozi katero so šli
prav vsi. V knjižnici je bil »sam« blaženi
škof, ki je otrokom spregovoril o knjigah
in jim tudi nekaj prebral iz knjige Blaže in
Nežica v nedeljski šoli.
Kot duhovnik je A. M. Slomšek veliko
molil, še posebno rožni venec. Tako so v
eni delavnici izdelovalli iz različnih plodov
rožne vence in na predstavitvi smo bili vsi
povabljeni k molitvi.
Ob zaključku so bili udeleženci
povabljeni k branju dobrih knjig za dosego
Slomškovega bralnega priznanja. Zapeli
so tudi himno Slomškovcev In zato mi
beremo. Letos se je začelo že 9. Slomškovo
bralno leto. V preteklem šolskem letu je
sodelovalo osemdeset otrok, mentorji pa
so bili trije. Dekan Alojz Vicman zelo
spodbuja bralno kulturo pri mladih.
TRETJI DAN: Slovesna maša
z naslovom PESEM TISOČERIH
ZVONOV
Različne vokalne skupine iz cele
Slovenije, s solisti in z instrumentalisti,
so predstavile mašo, ki je bila v celoti
uglasbena.
Ker je zadonelo tisoč zvonov, nas še
spremlja odmev njihove bogate sporočilne
vrednosti.
Naj odmev zveni do drugega leta, ko
bomo zopet počastili dvoletno bivanje
škofa A. M. Slomška v župniji Nova
Cerkev.
Š. O.

ZLATA POROKA ŠTEFKE IN
FERDIJA DOLERJA
Vas Konjsko pri Vojniku je obdana
z vinogradi, njivami, s travniki in tam se
je rodila Štefka Trobiš, ki je tam živela
s svojima, zdaj že pokojnima, sestrama
in bratoma Karlijem in Vančijem. Ko je
odrasla, je našla svojo veliko simpatijo,
Ferdija Dolerja iz Šmartnega. Pred 50 leti
sta se poročila in si nato skupaj ustvarila
dom in družino v Štefkini rojstni vasi.
Ferdo je odhajal na delo v Cinkarno,
Štefka pa je ostala doma in skrbela za dom
in družino. Življenje so jima popestrile
hčerke Irena, Marjanca in Dragica. Ker
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čas zelo hitro beži, so si tudi hčere začele
ustvarjati svoje družine. Sprejela sta nove
družinske člane. Najbolj vesela sta bila
svojih sedem vnukov in prvega pravnuka
Aneja. Srečna sta, ko ju obiščejo vnuki
in z veseljem preživita trenutke z njimi.
Ferdo se rad ukvarja s čebelami in ustvarja
izdelke iz lesa.
Svojo 50-letno zvestobo sta potrdila v
krogu sorodnikov in prijateljev v soboto,
16. 8. 2008, v cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku.
Na domu in pred cerkvijo ju je presenetila
godba na pihala. Veselja ni manjkalo.
Hvaležna sta vsem, ki so pripravili tako
čudovito in prijazno praznovanje zlate
poroke.

Želimo jima, da bi doživela biserno
poroko.
Vnukinja Janja Laubič

ZBOR SV. JERNEJA
V nedeljo, 7. 9. 2008, je Mešani
cerkveni zbor sv. Jerneja iz Vojnika
gostoval pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
Povzdignili so slavje svete maše ob 10. uri,
ki jo je daroval sedanji župnijski upravitelj
Franc Zorec. Člani zbora so obiskali rojstni
kraj vojniškega župnika Antona Pergerja,
saj Brezje spada pod to župnijo. Popoldne
so zaključili skupaj z njegovimi sorodniki,
bratom Frančkom in ženo Greto ter s
sestrama Zeﬁko in Tiliko ter nečaki, saj so
vsi veseli, če si stric in brat vzame čas za
prihod med njih.

Milena Jurgec

Kronika
NOVO SKAVTSKO LETO
Skavti Rakove steze 1 smo že dobro
zakorakali v novo skavtsko leto. Po
poletnem
vseslovenskem
skavtskem
taboru smo polni doživetij, zagona in
novih pričakovanj v mesecu oktobru začeli
z rednimi srečanji. Medse smo sprejeli kar
nekaj novih članov in na Prehodih 2008,
ki smo jih imeli na Gojki, starostno uredili
vse tri veje. Tudi skupnost voditeljev se
je precej okrepila, vanjo so bili namreč
sprejeti trije fantje, ki so se odločili stopiti
na pot voditeljstva.
Letošnje skavtsko leto pa se za voditelje
ni začelo z začetkom oktobra, ampak že
veliko prej. V aprilu smo namreč začeli
pisati Strateški načrt skavtske skupine
Rakova steza 1 za leta 2008–2011, v
katerem smo začrtali vizijo in nadaljnjo pot,
po kateri želimo hoditi skupaj s skavti, ki
so nam zaupani. Temu pomembnemu delu
načrtovanja smo namenili kar dva delovna
vikenda in na koncu ugotovili, da smo z
rezultati svojega dela zelo zadovoljni,
kar nam je dalo še poseben zalet za novo
skavtsko leto, saj se zavedamo, da je
skavtstvo odgovorna igra, kakor je govoril
že naš ustanovitelj lord Baden Powell.
Kot rdečo nit skavtskega leta 2008/2009
smo si izbrali temo Občina Vojnik, zaradi
česar vsem občanom obljubljamo, da
se bomo do poletja še veliko srečevali,
česar se že vnaprej veselimo. Če nas boste
kljub temu pogrešali, nas najdete tudi v
virtualnem svetu na www.kjesi.net/raki.

Barbara Tome

BISERNA POROKA ŠTEFKE
IN SILVESTRA KROFLIČA IZ
MALIH DOL
V našem okolju obstajajo kmetije, ki
imajo pravo gorsko pokrajino in njihove
površine ne moreš obdelovati drugače kot
ročno. Na eni takih kmetij v Malih Dolah
37 živita Štefka in Silvester Kroﬂič, ki sta
v soboto, 18. 10. 2008, svojo skupno pot
potrdila z biserno poroko.
Štefkin dekliški priimek je bil ravno
tako Kroﬂič, vendar nista bila v sorodu.
Doma je bila v Malih Dolah 1 in razdalja
med domačijama sploh ni bila velika. Pri
Silvekovih so ostali brez mame, oče pa je
bil invalid, zato je zelo prav prišla mlada
ženska roka. Poročila sta se tri dni po
Štefkinem osemnajstem rojstnem dnevu,
25. oktobra 1948, v Novi Cerkvi. Že
naslednji dan je moral Silvek v spremstvu
‘’mož v uniformah’’ na služenje vojaškega
roka, ki je v tistem času trajal kar precej
časa.
Delo na kmetiji je bilo težavno, a z
vztrajnostjo sta uspela. Veliko ljubezni in
pozornosti sta posvečala delu v vinogradu,
čeprav je posajen na takšnem terenu, da
velikokrat lažje greš po kolenih kot pa
pokonci. Vse je bilo potrebno v vinograd
in iz njega znositi na hrbtu ali v rokah, a
lega za vinsko trto je odlična. Imela sta
stare sorte, v zadnjem času sta posajala
nove. Zdaj še večino dela v vinogradu
Silvek opravi sam, pri škropljenju pa mu
pomagata Marjan in Mojca, saj je prenehal
škropiti z nahrbtno škropilnico. Silvek je
od leta 2004 član vojniškega vinarskega
društva in je trenutno najstarejši med
njimi.
Štefka in Silvek sta želela svoje
posestvo predati mlajšim sorodnikom,
zato sta že pred dobrimi 40 leti vzela k
sebi nečakinji Stanko in Slavico, ki jima
je umrla mamica. Dekleti sta se odločili za
drugačen način življenja, zato sta kmetijo
zapustili. Prav tako sta prišla k njima
nečaka Anica in Branko, vendar sta po
končani osnovni šoli našla smisel življenja
v drugih krajih. Na vse imata zelo lepe
spomine. Toda kmetija je zahtevala mlajše
gospodarje, zato sta se leta 1991 Marija
in Marjan Žerjav odločila, da sprejmeta
ponudbo in prevzameta delo na kmetiji.
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Ustvarila sta prijeten dom zase, za svoje
štiri deklice Jasno, Špelo, Mojco in Hano
ter v sodelovanju s Silvekom in Štefko tudi
zanju.
Za biseroporočenca je značilno, da
imata zelo rada glasbo (Štefka je še na
praznovanju zlate poroke zaigrala na
frajtonarico), neznansko rada prepevata,
sta rada dobre volje, imata rada dobro
družbo, z veseljem sprejemata prijazne
ljudi in posedita pri zidanici ob vinogradu,
od koder je lep razgled na njihov dom.
Sta člana Društva upokojencev v
Vojniku. Silvek še vedno rad odide z njimi
na kakšen izlet, da vidi, kaj se novega
dogaja drugod.

V soboto so se zbrali sorodniki, prijatelji
in sosedje na slovesnosti biserne poroke v
vojniški cerkvi. Obred je opravil župnik
Anton Perger, zapeli so jima vojniški pevci,
ob orgelski spremljavi Jake Marguča pa
je Mojca Žerjav zapela Ave Marijo. Na
pogostitvi v gostišču Pr’ Mark, kjer so
prvič gostili svate biserne poroke, so jih
razveseljevali člani ansambla Modrijani,
ki prav tako še niso imeli možnosti igrati
biseroporočencem. Čestitala sta jima
tudi župan Beno Podergajs in predsednik
Društva upokojencev Vojnik Ivan Robačer.
»Bilo je zelo lepo, zato sva vsem prisotnim
zelo hvaležna za vse, še posebej pa našim
‘’ta mladim’’, ki so nama pomagali
pripraviti to slovesnost,« sta navdušeno
pritrdila v en glas. Silveku čestitamo ob
80. rojstnem dnevu, obema pa ob jubileju
želimo še veliko zdravja in čez pet let
praznovanje diamantne poroke.
Milena Jurgec
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ANDREJ ZEME
V Vojniku res ne manjka skritih
talentov. Tako vam danes predstavljamo
Andreja Zemeta, fanta vesele narave in
spretnega v vseh ozirih. V pogovoru se mi
je predstavil:
“Ukvarjam se z glasbo in s čarodejstvom.
Za glasbo me je navdušil moj oče, ki je tudi
sam glasbenik. Obiskoval sem glasbeno
šolo v Celju. Kasneje sem se začel
ukvarjati s čarodejstvom, to so rokohitrske
spretnosti. Navdušil me je čarodej, ki je
nekoč nastopil v telovadnici Osnovne šole
Vojnik. Takrat sem obiskoval tretji razred
osnovne šole. Potem sem začel z večjim
zanimanjem spoznavati te spretnosti,
ki so bile še posebej priljubljene med
najmlajšimi. Seveda sem se spoznaval z
drugimi čarodeji, se učil in predstavljal
svoje spretnosti tudi med starejšo
populacijo. Imamo organizirane razne
seminarje in usposabljanja, ki jih večino
organizira MAGIC STUDIO Vladimir iz
Maribora. Tam se sestajamo še s čarodeji
iz drugih držav, podeljujejo pa se tudi
nagrade za izvirne predstave.

Ljudje me vabijo na zabavne in šolske
prireditve, pa tudi na individualne zabave,
kot so rojstni dnevi, predvsem otrok.
Ti radi sodelujejo in soustvarjajo razne
programčke.
Kar zadeva glasbo, jo izvajam
vzporedno preko ansambla Vikija Ašiča,

kjer igram trobento. Svoje čarodejske
sposobnosti velikokrat povežem z glasbeno
prireditvijo, tako da je kombinacija obeh
za ljudi precej zanimiva.”
Jure Vovk
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GASILSKA NOVOLETNA
DELAVNICA
V soboto, 29. 11. 2008, je v gasilskem
domu v Socki potekala novoletna delavnica,
ki jo vsako leto pripravi komisija za delo s
članicami v GZ Vojnik – Dobrna. Letos je
organizacijo prevzelo PGD Socka.
Članice smo pletle adventne venčke,
venčke za na vrata in razne manjše
aranžmaje za na mizo. Obisk je bil
zadovoljiv, saj nas je bilo kar 38 iz PGD
Socka, PGD Dobrna, PGD Vojnik,
PGD Frankolovo in PGD Nova Cerkev.
Članice sta obiskala predsednik gasilske
zveze Beno Podergajs in podpredsednik
Štefan Pohajač ter še ostali predstavniki
društev. Za zaključno pogostitev pa vsako
leto poskrbi organizator, za kar se mu
zahvaljujem.
Ob zaključku srečanja so zapele tudi
gasilke, ki so z veseljem zaključile delo,
saj so se spet naučile nekaj novega.
Predsednica komisje za članice v GZ
Vojnik-Dobrna:
Danica Jezernik
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OBVESTILO
Občina Vojnik namerava oddati poslovni prostor na Celjski cesti 10 v
Vojniku (stara pošta) v najem. Za dodatne informacije lahko pokličete
na Občino Vojnik Majo Čagalj Godec na telefonsko številko
03/7800-625 ali 051-315-842.
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Intervju
DR. BOGDAN KOLAR,
DUHOVNIK, PEDAGOG,
ZGODOVINAR, RAZISKOVALEC
Čas, ko je dr. Bogdan Kolar živel v Malih
Dolah, je hitro minil. Tisti, ki smo ga
poznali v času mladosti, se ga spominjamo
kot mirnega, delovnega fanta, ki je znal
na vse dogajanje reagirati pametno in
premišljeno. Ko se je odločil za šolanje v
Ljubljani in ko smo zvedeli, da se je odločil
za duhovniški poklic, se je spoštovanje
v domačem kraju še povečalo. Danes je
poznan in spoštovan po celi Sloveniji in
tujini.

Skupaj z drugimi šolarji iz sosednjih vasi
nas je bila kar večja skupina, ki smo se
vsako jutro, jeseni in pozimi še v temi,
pomikali proti Vojniku. Včasih je bilo
toliko snega, da so nas spremljali starejši
ali smo se pridružili kateremu od njih, ko
je odhajal v službo. V sami vasi in nato na
poti je polno znamenj, kapelic, križev in
drugih, ki govorijo o prisotnosti krščanstva
v naših krajih. Cerkveno-upravno smo še
nekaj desetletij po drugi svetovni vojni
pripadali župniji Nova Cerkev, nato pa
smo postali del župnije Vojnik. Ko sta se
o spremembi župnijskih meja dogovarjala
takratna župnika Alojzij Žolnir iz Nove
Cerkve in Martin Lupše iz Vojnika, bojda
nista bila povsem ravnodušna. V zadnjih
letih osnovne šole sem postal ministrant
in se vključil v različne dejavnosti. Redno
smo hodili na romanja. Tako sem se ob eni
takšnih priložnosti srečal s salezijanci na
Rakovniku pri Ljubljani, kjer je bil takrat
za celotno Jugoslavijo njihov predstojnik
vojniški rojak Martin Jurčak.
Osnovno šolo ste obiskovali v Vojniku,
gimnazijo v Želimljem pri Ljubljani,
teologijo ste študirali na Università
Pontiﬁcia Salesiana v Rimu, kjer ste
diplomirali leta 1980. Kako je bilo v tistih
časih mlademu fantu oditi v svet?

Otroška leta ste preživeli v dolini na
začetku Malih Dol, ob zanimivi cesti, ki bi
jo lahko imenovali cesta duhovnikov, saj
ste bili ob njej doma kar štirje duhovniki.
Kako se spominjate teh let in kaj je
vplivalo na vašo poklicno odločitev?
Najprej, lepa hvala za možnost, da
odgovorim na vprašanja in dodam kakšno
zanimivost sicer zelo zanimivemu glasilu
Ogledalo, ki ga redno prejemam in tudi
berem. Tako skušam biti vsaj do določene
mere obveščen o vsem, kar se dogaja
v vojniški občini. Male Dole so vas, ki
se razprostira po dolgem in po čez in je
sorazmerno velika po številu prebivalcev.

Gimnazija v Želimljem pri Ljubljani je
bila poleg vipavske zasebna cerkvena šola
v Sloveniji. Ker je šlo za zasebno šolo,
dijaki nismo imeli nobenega zdravstvenega
zavarovanja, ne pravic do različnih
ugodnosti, spričevala niso imela javne
veljave, imeli smo daljši vojaški rok kot
drugi... Da bi bil na koncu srednješolskega
šolanja vsak dijak svoboden pri odločanju
za nadaljnje izobraževanje, smo opravljali
razredne izpite in nato maturo na eni od
ljubljanskih gimnazij. Za mojo generacijo je
bila določena gimnazija Ljubljana-Šentvid.
Da smo bili dijaki teh dveh gimnazij zares
drugorazredni državljani, je vidno še danes,
saj nas še vedno ni v seznamih maturantov
ljubljanskih gimnazij. Po vojaškem roku
v Zrenjaninu in Beogradu sem začel
študij ﬁlozoﬁje in teologije na Teološki
fakulteti v Ljubljani, nato pa nadaljeval in
zaključil v Italiji. Odhod v drugačen svet
je bil seveda velik izziv. Ko so mi ponudili
možnost študija v tujini, sem jo z veseljem
sprejel. Stiki z italijanskim, nemškim in
angleško govorečim svetom so bili za nas
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že do tedaj del vsakdanjika, saj so nas
obiskovale različne delegacije, v omenjene
dežele smo odhajali na potovanja. Vendar
je povsem nekaj drugega, če je treba oditi
za daljši čas. Ker sva šla skupaj dva (z
menoj je bil še sošolec Lojze Dobravec),
je bilo lažje.
Kako se spominjate nove maše?
Imel sem jo 13. julija 1980, v zelo
deževnem vremenu. Nova maša je bila
tako kot vsaka poseben in enkraten
dogodek. Morda je bila različna od drugih,
ker nisem imel toliko časa za pripravo
in organiziranje, saj sem še nekaj dni
pred njo v Italiji opravljal izpite. Toda z
veliko predanostjo in požrtvovalnostjo je
vse dobro uspelo. Zelo sem bil vesel, da
je bil med nami upokojeni župnik Martin
Lupše, ki je s posebnim veseljem spremljal
vsakega semeniščnika in bogoslovca.
Velik del bremena za pripravo slovesnosti
je nosil takratni kaplan Tone Perger. Da pa
je bilo vse v redu v šotoru, kjer smo imeli
pogostitev, je poskrbel Jurij Bojanović,
takratni predsednik vojniških gasilcev. Za
Male Dole je nova maša imela poseben
pomen še zato, ker so nekaj tednov prej v
vasi naredili asfalt.
Študij ste nadaljevali na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer ste
leta 1984 diplomirali iz zgodovine in
angleškega jezika. Magistrski in nato
doktorski študij ste zaključili na Teološki
fakulteti, pri Katedri za zgodovino Cerkve,
kjer ste leta 1994 doktorirali. Kdaj Vas je
navdušila zgodovina?
Zgodovina je bila eden od predmetov, ki
mi je bil blizu že v osnovni šoli v Vojniku,
kjer je bil moj učitelj prof. Marijan Lebič.
Navdušenje, ki mi ga je dal on, so ohranjali
in naprej razvijali učitelji v srednji šoli.
Zdelo se mi je povsem naravno, da sem
ta talent razvijal še naprej in se v tem
smislu pripravljal na nadaljnje življenjsko
poslanstvo. Tako sem videl možnost
delovanja kot učitelj v takratni želimeljski
srednji šoli in na to sem se načrtno
pripravljal. Pozneje so se odprle še druge
možnosti, tako na področju arhivov kot
visokega šolstva. Zame je bila zgodovina in
to ostaja še naprej, veda, ki nam posreduje
vse bogastvo človekove ustvarjalnosti,
duha in idej, dosežke in polomije do
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Intervju
preteklega trenutka. Hkrati nam kaže, kako
je človek znal in hotel ohranjati svoj stik s
presežnim, Bogom, ki spremlja človeštvo.
Pri vsem mi je bilo poseben izziv dejstvo,
da zgodovino ustvarjamo vsi, vsak trenutek,
saj je današnji dan zgodovina za jutrišnji
dan, to, kar ljudje danes (ne) storimo, bo
zgodovina za naše zanamce. Res pa je, da
sem pri mnogih mladih ljudeh, s katerimi
sem se srečal v preteklem pedagoškem
delu, odkril, da zgodovino raje ustvarjajo,
kot pa jo študirajo.
Uredili ste knjigo Vojniški svet v utripu
časa, ki nam, Vojničanom veliko pomeni.
Kdo je dal za njo pobudo in kaj knjiga
predstavlja?
Ko smo se vojniški duhovniki zbirali
in srečevali ob različnih priložnostih, se
je večkrat pojavila ideja, da bi pripravili
knjigo, ki bi predstavila kraj, na poseben
način navzočnost župnije v njem. Kot
posebna spodbuda za to nam je bila
stoletnica postavitve nove župnijske
cerkve Sv. Jerneja (leto 1899). Za idejo so
bili navdušeni tudi v Turističnem društvu
in v občini. Med mojimi kolegi sta bila
za pobudo navdušena mariborski stolni
kanonik Viljem Pangerl, ki je imel velik
dar za zgodovino, in celjski opat Friderik
Kolšek. Vso podporo so tako dali vsi trije
izdajatelji: v imenu župnije župnik Tone
Perger, v imenu občine župan Benedikt
Podergajs in v imenu Turističnega društva
Jože Tanšek. Želeli smo, da bi v pripravi
sodelovali predvsem domačini, vendar smo
nekaj zelo dobrih sodelavcev dobili tudi
od drugod. Že takrat se je pojavljala ideja,
da bi kaj podobnega pripravili vsakih pet
ali deset let, ker bi s tem načrtno ohranjali
spomin na dogajanje v preteklem obdobju
in hkrati imeli kaj pokazati obiskovalcem
domačega kraja.
Veliko del ste napisali o salezijancih.
Zadnja knjiga, ki je ravnokar izšla, nosi
naslov Salezijanci med begunci. Kaj vam
pomeni skupnost salezijancev?
Redovna skupnost salezijancev, ki jo
je sredi 19. stoletja ustanovil italijanski
duhovnik Janez Bosko (umrl je v letu
1888), je ena od ustanov v okviru
Katoliške cerkve, ki posebno pozornost
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namenja delu za mlade, njihovemu
izobraževanju, poklicnemu usposabljanju,
uvajanju v življenje Cerkve in sploh
odgovorni pripravi na prevzemanje nalog
v življenju. Vse njihove ustanove naj
bi služile takšnemu poslanstvu. Ko sem
postal član te skupnosti, me je nagovorila
prav zavzetost pri opravljanju teh nalog,
požrtvovalno iskanje novih možnosti,
da bi mladi ljudje dobili mesto v družbi
in da bi jim bili zagotovljeni najboljši
pogoji osebnega dozorevanja. V Sloveniji
na žalost v preteklosti ni bilo veliko
možnosti opravljanja izvirnih oblik dela,
je pa bilo zato tega po svetu zelo veliko.
Mladi salezijanci imajo zadnja desetletja
možnosti, da se z vsem tem seznanijo
in svoje izkušnje prinašajo v slovenski
prostor. Sad tega je vrsta novih pobud,
od prve zasebne gimnazije s pravico
javnosti do poklicnega izobraževanja,
organiziranja prostočasnih dejavnosti
(med temi ima zadnja leta izjemen razmah
gibanje ‘oratorijev’), športnih prireditev,
različnih združenj, pomoči pri dokončanju
izobraževanja in uvajanja v poklic,
sodelovanju v misijonskem delu in drugo.
Od leta 1983 do 1997 ste poučevali na
Gimnaziji Želimlje, 13 let ste bili vodja
arhiva nadškoﬁje v Ljubljani, leta 1994
ste bili izvoljeni za asistenta pri Katedri za
zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti,
leta 1997 za docenta in leta 2002 za
izrednega profesorja. V študijskem letu
2003-04 ste bili gostujoči raziskovalec na
Graduate Theological Union v Berkeleyu
v Kaliforniji. Katero delo se vam je najbolj
vtisnilo v spomin?
Moje dosedanje delo res ni bilo takšno,
kot ga ima velika večina duhovnikov. Takoj
po duhovniškem posvečenju sem na več
krajih opravljal službo občasnega kaplana,
nato pa se popolnoma posvetil naštetim
službam. Od tedaj sem v neposredno
pastoralno in župnijsko delo vključen le ob
nedeljah ali posebnih priložnostih, posebno
v poletnih mesecih, ko nadomeščam
duhovnike na slovenskih župnijah v
Kanadi ali Združenih državah, v Sloveniji
ali v Avstriji. Tako se srečujem z ljudmi na
številnih župnijah, vsako od teh srečanj je
nekaj enkratnega. Vsako od prej naštetih
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del je bilo zelo zanimivo in razgibano, a
največ zadovoljstva prinaša pedagoško
delo, ker s tem mlademu človeku pomagaš
ustvarjati pogoje za odkrivanje samega
sebe, lastnih sposobnosti in mesta v družbi.
Prepričan sem, da bi bilo veliko več srečnih
ljudi, če bi bili na mestu, za katerega so
usposobljeni in se čutijo uresničene (npr.
poklic, družinska skupnost, delovno mesto
...). Izjemno zanimivo je bilo bivanje v
Kaliforniji, kjer sem imel idealne pogoje
za raziskovalno delo. V tistem času sem
pripravil besedili dveh knjig, ki sta izšli po
vrnitvi v Slovenijo.
Zadnje vaše pomembno delo je bilo, ko
ste bili od leta 2004 do 2008, dva mandata
dekan Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani, kar je zelo pomembno in
odgovorno delo. Kakšni so spomini na ta
leta? In kakšni so načrti za naprej?
Leta 2004 me je Senat fakultete izvolil
za prvi dveletni mandat, ki so mi ga nato še
podaljšali. Gre za službo, v določeni meri
podobno službi ravnatelja v osnovni ali
srednji šoli, ki usklajuje vse vidike delovanja
ustanove: to je pedagoško ter raziskovalno
delo in celotno upravo. Teološka fakulteta
je ena od petih ustanoviteljic Univerze v
Ljubljani in sprejema študente in študentke
iz celotne Slovenije. Fakulteta ima v
Mariboru svojo enoto, na kateri izvajamo
del programov. Vključen sem bil v Senat
univerze in v delo njenih različnih delovnih
teles. Ker so različne organizacijske naloge
zahtevale veliko časa, ga je manj ostajalo
za predavanja in raziskovalno delo. Zato
bo temu v prihodnje namenjenega več
časa. Pred seboj imam kar nekaj zanimivih
tem, ki jim nameravam nameniti pozornost
v prihodnje. Usklajujem delo pri enem od
projektov, imam priložnost spremljati več
študentov, ki pripravljajo magistrske in
doktorske naloge. Vsakdanje življenje pa
prinaša toliko novih izziv, da mi tudi v
prihodnje najbrž ne bo preostajalo preveč
prostega časa.
Naj se vaši cilji uresničijo, naj bo vaše
delo še naprej uspešno. Veseli in ponosni
smo na vojniške rojake, ki uspejo doma in
v svetu. Hvala.
Milena Jurgec

Šport
LDS

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2008

OBČINSKI ODBOR VOJNIK
ŽELI VSEM OBČANOM OBČINE
VOJNIK VESELE IN UMIRJENE
BOŽIČNE PRAZNIKE, V LETU 2009
PA VSE DOBRO, ZDRAVJE, USPEH,
VELIKO DOBRIH ODLOČITEV IN
VSO SREČO. VSE SIMPATIZERJE
PA VABIMO K SODELOVANJU PRI
NAŠEM DELU!

REZULTATI 20. KOLA
TORCIDA VETERANI

:

STRANICE

2:8

ŠMARTNO

:

FEGY VOJNIK VETERANI

2:7

NK TROBENTICA

:

NIRVANA KM INŠTALACIJE

9:7

KONČNI VRSTNI RED
1.

FEGY VOJNIK VETERANI

20

14

3

3

141 : 72

45

+69

2

0

3.

NIRVANA KM INŠTALACIJE

20

12

4

4

110 : 73

40

+37

13

3

2.
4.
5.
6.

ŠMARTNO

STRANICE

NK TROBENTICA

TORCIDA VETERANI

20
20
20
20

14
8
4
3

2
0
0
1

4
12
16
16

131 : 72

44

+59

122 : 118 23(-1) +4
75 : 151
64 : 157

12
10

-76
-93

6
6
8
6

predsednik Adolf Videnšek

2
1
0
0

Najboljša strelca:
53 –Marjan Podgoršek (Šmartno),
40 – Kamberović (Stranice).
Zmagovalec veteranske lige MC Vojnik 2008 je ekipa FEGY VOJNIK VETERANI.
Najboljši strelec lige je MARJAN PODGORŠEK (Šmartno).
Nagrado za Fair Play je osvojila ekipa FEGY VOJNIK VETERANI.
ČESTITAMO!
Zahvala glavnemu pokrovitelju veteranske lige MC: Bistro, Pizzeria in Avtopralnica
MC, celjska c. 3 Vojnik, Janez Majcen, s. p.
Vse podrobnosti o veteranski ligi MC najdete tudi na internetni strani: http://www.
kapodol.com
Organizator veteranske lige MC
Da bi zdravja in sreče obilo
novo vam leto rodilo.
Da poln prijaznih, toplih besed
bil bi vaš domači in poslovni svet.

Opogumljeni s preteklimi uspehi, ki
smo jih dosegli skupaj z vami, in v
pričakovanju ugodne prihodnosti vam
iskreno želimo:
Ob prihodu prelepih decembrskih dni
družinskih radosti, ki jih prinašajo
božični prazniki in iztekajoče se leto.
So praznični trenutki, ki jih preživljamo
skupaj s svojimi najbližjimi. Ta čas smo
si še posebno blizu in prav je tako, saj
nas tempo hitrega življenja odnaša iz
naših varnih pristanov. Zato prestopimo
prag upanja v novem letu za mir in
dobro vseh.
Blagoslovljen božič in srečo v letu
2009.
Marjan Kovač
predsednik OO SLS Vojnik

NOVA GENERACIJA
Tako majhni smo v primerjavi z drugimi,
a smo že večkrat dokazali, da imamo glas
velikih.
Nimamo samo glasu, imamo tudi mladost,
igrivost, želje, veselje, srce, ... Naj vam
bodo vodilo jutrišnjega dne, prihajajočih
praznikov ter leta 2009 besede malega
princa, ki nas uči: »KDOR HOČE VIDETI,
MORA GLEDATI S SRCEM. BISTVO JE
OČEM NEVIDNO.«
Da bi gledali s srcem, da bi prepoznali
dragocenost časa, da bi imeli srečo, zdravje
in mir ter da bi soustvarjali lepe trenutke, ki
se jih bomo vedno znova spominjali, vam
želimo

Lepe božične praznike!
Ob dnevu samostojnosti
iskrene čestitke!
za Socialne demokrate
Andreja Stopar

Hvala za zaupanje na volitvah.

člani Nove generacije Vojnik.
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LIGA SMS VOJNIK 2008

NEPOZABNA AMERIŠKA
IZKUŠNJA PLAVALCA
GAŠPERJA

REZULTATI 30. KOLA
TERRA CAFE

:

NK TRANSPORT ROGEL

6:4

NATIS

:

MALI PARIS

3:5

VOJNIK PIZZERIA LIMBO

:

NIRVANA

:

ETRA D. O. O.

:

ŠRD FREDDY 69

:

ALIGATORJI

:

F5

:

TEAM HONDA ČEPIN

Gašper Žurman je perspektivni
plavalec iz Nove Cerkve, o katerem smo v
Ogledalu že pisali, preden se je letos poleti
udeležil Mednarodnih iger mladih v San
Franciscu.

4:3

AVTOPREVOZ. MEH ROMAN

5:2

ROZNTALL

9 : 12

ŠD FRANKOLOVO

4:8

NK TROBENTICA

0 : 3 b.b.

RC PLAN M

Neodigr.

KONČNI VRSTNI RED
1.

TERRA CAFE

3.

TEAM HONDA ČEPIN

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AVTOPREVOZ. MEH ROMAN
VOJNIK PIZZERIA LIMBO
NK TROBENTICA
MALI PARIS
NIRVANA
ŠD FRANKOLOVO
NK TRANSPORT ROGEL

10. ROZNTALL
11. NATIS

12. ŠRD FREDDY 69
13. ETRA D. O. O.
RC PLAN M
F5
ALIGATORJI

30

25

2

3

261 : 127 77

30

21

2

7

224 : 140 65

+84

226 : 149 62

+77

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-

24
21
20
20
18
15
14
11
7
7
6
-

2
0
2
2
1
1
1
3
3
2
5
-

-

-

4
9
8
8

11

14
15
16
20
21
19
-

239 : 133 74
218 : 147 63
220 : 150 62

173 : 140 54(-1)
184 : 183 46
202 : 176 43

174 : 193 34(-2)
159 : 204 24
160 : 269 23

137 : 202 22(-1)
-

-

-

-

-

-

+71
+70
+33
+1

+26
-19
-45

-109
-65
-

14

2

27

2

15
12
18
15
22
22
29
13
26
14
7

14
11

10

2
2
3
2
3
3
3
0
1
4
0
4
2
2

Najboljša strelca:
78 – Banjac (NK Trobentica),
74 – Lampret (Team Honda Čepin).
Zmagovalec lige SMS Vojnik 2008 je ekipa TERRA CAFE.
Najboljši strelec je DANIJEL BANJAC (NK Trobentica).
Nagrado za FAIR PLAY prejme ekipa ETRA, d. o. o.
ČESTITAMO!
Zahvala glavnemu pokrovitelju lige SMS Pavlu Vertačniku, s. p.
Vse podrobnosti o ligi SMS najdete tudi na internetni strani: http://www.kapodol.com
Organizator lige SMS
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V začetku julija so v enem najlepših
ameriških mest potekale igre, ki se jih je
udeležilo dvanajst slovenskih plavalcev,
med njimi tudi Gašper Žurman, ki trenira
v Plavalnem klubu Marines Neptun Celje.
Gašper je tekmoval na 500 in 100
jardov, v prvi disciplini je dosegel 10.
mesto. Kljub odličnemu rezultatu je
skromen in pravi, da je šel v Ameriko
predvsem uživat. Ko sem se pogovarjala z
njim, mi je kmalu postalo jasno, kako zelo
motiviran je. Brez vsakršnega pomisleka
je povedal, da se še nikoli ni zgodilo, da
se mu ne bi ljubilo na trening. Plavanju je
popolnoma predan.
Med igrami so plavalci spali na
univerzi v San Franciscu, kjer so Slovenci
poskrbeli za nepozabno dogodivščino. Po
nesreči so namreč sprožili alarm in tako je
bilo treba sprazniti vso univerzo, prišla pa
je celo policija. No, razen slovenske ekipe,
še danes nihče ne ve, kaj se je pravzaprav
zgodilo.

Šport
Seveda so si vzeli čas tudi za povsem
nenevarno zabavo. Ogledali so si
znamenitosti mesta, se kopali v oceanu, ki
je imel hladnih 16 stopinj, ter spoznavali
ameriški način življenja. Tako so na primer
začudeno opazovali, kako Američani
sprehajajo pse. Za ovratnico jim namreč
privežejo zmaje, s katerimi se po navadi
igrajo otroci, zato da se psi ne izgubijo.
Gašper je za nepozabno doživetje
zelo hvaležen tudi svojima največjima
sponzorjema: Kveder, d. o. o. in Mik
Celje, d. o. o. ter mnogim ostalim, ki so
mu pomagali in ga spodbujali.
Na Ravnah na Koroškem pa je konec
julija in v začetku avgusta potekalo državno
prvenstvo v plavanju za kadete. Gašper je
na 800 m prosto dosegel 4. mesto, prav
tako četrti je bil na 400 m mešano, tretje
mesto pa je s celjsko ekipo osvojil v štafeti
4 x 100 m mešano.
Alja Tihle

AKTIVNOSTI ŠPORTNEGA
DRUŠTVA FRANKOLOVO
Športno društvo Frankolovo je
prostovoljno, samostojno, nepridobitveno
združenje ﬁzičnih oseb, ki so povezane z
namenom druženja, izmenjave izkušenj in
strokovnih informacij s področja športa in
rekreacije.
Športno društvo Frankolovo je v letu
2008 izvajalo svoje dejavnosti v skladu
s pripravami in z dolgoročno strategijo
društva. Z veseljem ugotavljam, da smo
zastavljene cilje v letu 2008 dosegli in
presegli.
Predsedstvo je v januarju in februarju
pripravilo načrt črpanja sredstev, se
povezalo z občinsko upravo in pripravilo
aktivnosti za ureditev igrišča v parku.
Sekcije so izvajale redno vadbo v
telovadnici OŠ Frankolovo.
V marcu in aprilu je predsedstvo
uredilo dokumentacijo za črpanje sredstev
Občine Vojnik za šport 2008. Nogometna
sekcija pa je v dveh akcijah uredila igrišče
(popravilo klopi, barvanje, ‘škarpiranje’
brežine).
V maju smo se že tradicionalno
vključili v akcijo ‘’Z vetrom v laseh, s
športom proti drogi.’’ Nogometna sekcija
pa je izvedla očiščevalno akcijo igrišča in

okolice. Sekcije so pričele z igranjem v
ligah in gostovanji na turnirjih.
V juniju je nogometna sekcija
organizirala
tradicionalni
turnir
osnovnošolcev in članov za prehodni
pokal Frankolovega 2008. Namiznoteniška sekcija je v juniju in avgustu zelo
uspešno gostovala na turnirjih in tudi sama
organizirala medobčinski turnir.
V juliju in avgustu so sekcije sodelovale
v ligah in turnirjih. Odbojkarska sekcija pa
je nadaljevala delo na igrišču za odbojko
na mivki pri bazenu.
V septembru in oktobru je nogometna
sekcija pripravila turnirja osnovnošolcev
in članov ter tradicionalni turnir srečanje
stari - mladi. Namizno-teniška sekcija pa
članski turnir in srečanje.
V novembru in decembru se sekcije
s svojim delom selimo v telovadnico OŠ
Frankolovo.
Zaenkrat so na voljo naslednji termini
vadbe:
Osnovnošolci - dijaki – mali nogomet
Ponedeljki od 17.00 do 19.00, uporaba
telovadnice je brezplačna – soﬁnancira
Občina Vojnik. Kontaktna oseba: Luka
Zore, tel. 051-245-097.
Člani – mali nogomet
Srede od 18.00 do 19.30, uporaba
telovadnice plačljiva glede na število
udeležencev, 1 ura uporabe znaša 8 €
- znesek se razdeli. Kontaktna oseba:
Marko Kodela, tel. 041-440-203.
Košarka – člani
Petki od 19.00 do 21.00, uporaba
telovadnice plačljiva glede na število
udeležencev, 1ura uporabe znaša 8 €
- znesek se razdeli. Kontaktna oseba:
Gregor Selčan, tel. 051-336-168.

končuje svoje delo. V skladu z dolgoročno
strategijo pa bo svoje delo prepustilo
mladim v društvu. Pri tem jim bo aktivno
pomagalo in jih vzpodbujalo.
Predsedstvo se čuti dolžno odgovoriti
na septembrski članek v Ogledalu ‘’Igrišče
v graščinskem parku’’ – predsednika sveta
KS Dušana Horvata.
ŠD Frankolovo je s svojim
prostovoljnim delom in s pomočjo Občine
Vojnik vedno skrbelo za urejeno igrišče in
njegovo okolico, zato ne moremo dovoliti,
da kdor koli blati ali negira to delo, ali celo
to izrablja za pritiske na Občino Vojnik.
To trditev dokazuje redno izvajanje
aktivnosti OŠ na igrišču. Seveda pa so se o
urejenosti igrišča prepričali starši otrok, ki
so sodelovali na osnovnošolskem turnirju.
Odhajajoče predsedstvo se zahvaljuje
vsem, ki ste nam pri delu pomagali,
posebej pa se zahvaljuje županu Občine
Vojnik Benediktu Podergajsu.
Brez velikega razumevanja župana in
občinske uprave za naše delo ne bi dosegli
pridobitev, kot je reﬂektorska razsvetljava,
zagotovo pa igrišče z mikro okolico ne bi
bilo urejeno, tako kot je.
Marko Kodela,
predsednik ŠD Frankolovo

ROGLINO VESELJE TUDI
V VOJNIKU
V sezoni kostanja in mošta je Vojnik
obiskala ekipa Radia Rogla iz Slovenskih
Konjic. Pred nakupovalnim središčem
so postavili velik modro-rumen šotor, s
seboj pripeljali glasbo in delili veselje
z brezplačnim pečenim kostanjem in s
sladkim moštom.

Vsi, ki ste zainteresirani, pridružite
se nam; veseli smo vsakega novega
udeleženca!
Višina članarine v letu 2009 znaša 10 €
- za člane, osnovnošolci brezplačno.
Sklepne besede:
Alja Tihle

Zdajšnje predsedstvo v letu 2009
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je konkurenca močnejša in številčnejša.
Tekmovanje je potekalo 5 dni. Jaz sem
imela borbe zadnji dan.

NIKA KOZLEVČAR –
ZMAGOVALKA NA
SVETOVNEM POKALU
Nika Kozlevčar se je z zmago v
taekwondoju na evropskem prvenstvu
uvrstila na tekmovanje za svetovni pokal v
Riva del Garda v Italiji, kjer je premagala
vse konkurentke in postala svetovna
prvakinja. Ponosni, da je naša občanka,
se uspeha veselimo skupaj z njo.

Kakšen je občutek stati na zmagovalnem
odru?
Najlepši trenutek je, ko stojiš na najvišji
stopnički in ko ob dvigovanju slovenske
zastave igra slovenska himna.
Kako so te ob vrnitvi sprejeli doma, v
klubu in šoli?
Doma so bili zelo veseli in videli so,
da se ves trud poplača. V šoli jih niti ne
seznanjam s svojim športom, razen ko me
sprašujejo, kar jih zanima.
Kako usklajuješ šolo in treninge ter
tekmovanja?
Šolo imam letos popoldne, zato grem
iz šole takoj na trening, ko pa imam
čas, treniram še pred poukom. Statusa
športnika nimam, ker se mi zdi, da bi se
učila še manj. Sem prav dobra in s šolo
nimam težav. Kadar manjkam dlje časa,
zamujeno nekako nadoknadim.
Kakšen je tvoj življenjski cilj? Kaj želiš
postati?

Kakšen občutek je bil, ko si postala
evropska prvakinja in si se zavedela, da
greš na tekmovanje za svetovni pokal?

Za naslednje leto imam kar visoke
cilje, saj sem zadnje leto mladinka in pred
sabo imam še nekaj manjših tekem ter
evropsko in svetovno prvenstvo. Moram
se čim bolj potruditi, ker vem, da imam
dobre možnosti.

Občutek, ko sem postala evropska
prvakinja, je bil res izjemen in trenirati
sem začela še več. Po evropskem
prvenstvu smo začeli še bolj intenzivno,
kajti tam smo videli, kaj nam manjka, kje
imamo luknje in kaj še moramo trenirati.
Na podlagi tega smo imeli treninge, ki jih
vodi najuspešnejši trener Uroš Bernard. Če
ne bi bilo njega, ne bi ŠPORTNI KLUB
HYONG dosegal takšnih rezultatov.
Kje in kako je potekalo tekmovanje?
Tekmovanje je potekalo od 15. do 20.
oktobra v kraju Riva del Garda v Italiji.
Nastopilo je okoli 1200 tekmovalcev,
132 klubov iz 45 držav. Sama sem imela
v kategoriji 18 nasprotnic. Vsako leto
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ŠPORTNO KOLESARSKO
DRUŠTVO NOVA CERKEV
IN DRUŠTVO KMETIC
VAS VABITA NA TERAPEVSKO
VADBO
NAREDIMO TUDI MI NEKAJ ZASE!
Kako: Udeležimo se terapevtske vadbe
pod strokovnim vodstvom.
Kje: Telovadnica v Novi Cerkvi (ponedeljek
– od 7. 1. 2009 dalje), telovadnica v Socki
(sreda).
Kdaj: Ob 20. uri.
TELESNA VADBA ZAJEMA VEČ
VRST VAJ.
PROTIBOLEČINSKA VADBA:
• vaje za križ;
• vaje za vrat;
• vaje za celotno hrbtenico;
• dihalne vaje;
• vaje za zmanjšanje oteklin;
• vaje za mišice medeničnega dna.
VADBA ZA OBLIKOVANJE TELESA:
• vaje za moč posameznega dele telesa;
• vaje za vzdržljivost;
• vaje raztezanja.
PREVENTIVNA VADBA OB
OSTEOPOROZI
VADBA ZA POŽIVITEV NAŠEGA
TELASA:
• vaje sproščanja;
• samomasaže.
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom
diplomiranega ﬁzioterapevta, inštruktorja
aerobike, inštruktorja vadbe nosečnic v
vodi in vodnika nordijske hoje.

Želim ti uspešno šolanje in še veliko
uspešnih nastopov na mednarodnih
tekmovanjih, saj s tem poneseš v svet ime
Slovenije in domačega kraja.
Milena Jurgec

12. december 2008

Vse dodatne informacije lahko dobite na
telefonski številki 041 381-563 ali
03 57-72-427 (Alenka - Helena Pekošak).

TUDI KADAR SKRBIMO Z
A NAŠE ZDRAVJE, NAM JE
LAHKO LEPO!

Prireditve
ORGANIZATOR

KDAJ

PRIREDITEV

DECEMBER
TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

DECEMBER 2008

PETEK,
DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO 5. DECEMBER 2008
OB 18.00

TEČAJ PEKE POTIC. O PODROBNOSTIH BOSTE OBVEŠČENI
NAKNADNO. INFORMACIJE: IRMA, 031 384-399.
IZDELOVANJE STARIH IGRAČ V SEJNI SOBI KS FRANKOLOVO
ZA OBDARITEV MLAJŠIH OTROK OŠ FRANKOLOVO OB
BOŽIČU.

KUD NOVA CERKEV

PETEK,
5. DECEMBER 2008
OB 18.00

OPERETA MIKLAVŽ PRIHAJA V PROSTORIH VEČNAMENSKE
DVORANE POŠ NOVA CERKEV.
OPERETA IZPOD PERESA SKLADATELJA DR. JERKA GRŽINČIČA
JE BILA NAPISANA LETA 1935. V TEH LETIH JE BILA POGOSTO
IZVAJANA V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN CELO NA
ČEŠKOSLOVAŠKEM. OPERETA SE ODVIJA V TREH DEJANJIH.
POJEJO IN IGRAJO: MOŠKI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV
(PETER SELČAN), OTROCI POŠ NOVA CERKEV (SABINA
PENIČ), SPREMLJAVA NA HARMONIKI: TOMAŽ MARČIČ.
KOREOGRAFINJA: ANKA RENER, KOSTUMOGRAFINJA:
DANICA KUGLER.

ŠPORTNI CENTER VOJNIK
DE2

SOBOTA,
6. DECEMBER 2008

KONCERT – MINEA.

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV

NEDELJA,
7. DECEMBER 2008
OB 8.00

PRAZNIČNI SEJEM NA VASI V NOVI CERKVI. VSE ČLANE IN
KRAJANE VABIMO, DA NA SEJMU PONUDITE V PRODAJO,
POKUŠNJO ALI NA OGLED SVOJE IZDELKE, PRIDELKE,
DARILA … BODITE USTVARJALNI IN SE UDELEŽITE SEJMA.

NEDELJA,
7. DECEMBER 2008
OB 14.00

OPERETA MIKLAVŽ PRIHAJA V PROSTORIH KUD
FRANCETAPREŠERNA VOJNIK.
OPERETA IZPOD PERESA SKLADATELJA DR. JERKA GRŽINČIČA
JE BILA NAPISANA LETA 1935. V TEH LETIH JE BILA POGOSTO
IZVAJANA V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN CELO NA
ČEŠKOSLOVAŠKEM. OPERETA SE ODVIJA V TREH DEJANJIH.
POJEJO IN IGRAJO: MOŠKI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV
(PETER SELČAN), OTROCI POŠ NOVA CERKEV (SABINA
PENIČ), SPREMLJAVA NA HARMONIKI: TOMAŽ MARČIČ.
KOREOGRAFINJA: ANKA RENER, KOSTUMOGRAFINJA:
DANICA KUGLER.

KUD NOVA CERKEV

NEDELJA,
7. DECEMBER 2008
OB 18.00

V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO: OPERETA
MIKLAVŽ PRIHAJA.
OPERETA IZPOD PERESA SKLADATELJA DR. JERKA GRŽINČIČA
JE BILA NAPISANA LETA 1935. V TEH LETIH JE BILA POGOSTO
IZVAJANA V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN CELO NA
ČEŠKOSLOVAŠKEM. OPERETA SE ODVIJA V TREH DEJANJIH.
POJEJO IN IGRAJO: MOŠKI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV
(PETER SELČAN), OTROCI POŠ NOVA CERKEV (SABINA
PENIČ), SPREMLJAVA NA HARMONIKI: TOMAŽ MARČIČ.
KOREOGRAFINJA: ANKA RENER, KOSTUMOGRAFINJA:
DANICA KUGLER.

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

PETEK,
12. DECEMBER 2008,
OB 18.00

BOŽIČNI KONCERT IN PODELITEV PRIZNANJ TD VOJNIK.

PETEK,
DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO 12. DECEMBER 2008,
OB 18.00

IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC V SEJNI SOBI KS
FRANKOLOVO.

KUD NOVA CERKEV

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV IN TD VOJNIK

SOBOTA,
13. DECEMBER 2008,
OD 8.00 DO 13.00

TAČAJ RETORIKE. ZA VSE UDELEŽENCE STA POTREBNA
PREDHODNA PRIJAVA IN PLAČILO PRISPEVKA V VIŠINI 15 €
(PREDAVATELJICA MARIJANA KOLENKO).
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prireditve

ŠPORTNI CENTER VOJNIK
DE2

SOBOTA,
13. DECEMBER 2008
OB 10.00

USTVARJALNE DELAVNICE ZA VSE STAROSTNE SKUPINE:
OTROCI, MLADINA, STARŠI, BABICE IN DEDKI. IZDELOVALI
BOMO VOŠČILNICE, OKRASKE IN NAJBOLJŠI BODO
NAGRAJENI.
MATERIALE DOBITE PRI NAS , VESELI PA BOMO TUDI
VSEH, KI JIH BOSTE PRINESLI S SABO, DA BO ČIM VEČ
USTVARJALNOSTI.
DELAVNICO BO VODIL LIKOVNI PROFESOR UROŠ KRIVEC.

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

SREDA,
17. DECEMBER 2008

ORGANIZACIJA OGLEDA OPERE V SNG MARIBOR.
INFORMACIJE: KATJA KOVAČIČ, 031 301-745.

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

SREDA,
17. DECEMBER 2008,
OB 17.00

NAJLEPŠI IN NAJBOLJŠI MESEC; PRIREDITEV BO POTEKALA V
DVORANI KUD FRANCETA PREŠERNA V VOJNIKU.

PD ANTONA BEZENŠKA
FRANKOLOVO

SOBOTA,
20. DECEMBER 2008,
OB 18.30

NOVOLETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PD A. B.
FRANKOLOVO S PREDSTAVITVIJO GOSTOVANJA V KANADI IN
ZDA V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO.

GODBA NA PIHALA NOVA
CERKEV

NEDELJA,
21. DECEMBER 2008,
OB 15.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT V NOVI VEČNAMENSKI
DVORANI V NOVI CERKVI.

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

NEDELJA,
21. DECEMBER 2008, PO
KONČANI JUTRANJI
MAŠI DO 12.00

RAZSTAVA JASLIC V PROSTORU TD FRANKOLOVO.
INFORMACIJE: IRMA, 031 384-399.

SREDA,
DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO 24. DECEMBER 2008,
OB 22.00

TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI K POLNOČNICI
V ČREŠNJICAH . ODHOD IZPRED GASILSKEGA DOMA
FRANKOLOVO.

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV

BLAGOSLOV KONJ NA PRAZNIK SV. ŠTEFANA NA VASI V NOVI
CERKVI. PRIREDITEV JE NAMENJENA BLAGOSLOVU KONJ
IN OHRANJANJU KULTURNE DEDIŠČINE. ZA OKREPČILO BO
POSKRBLJENO. PO DRUGI JUTRANJI MAŠI
(MAŠA SE ZAČNE OB 10.00)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
PLANINSKO DRUŠTVO V0JNIK
ŠPORTNI CENTER VOJNIK
DE2

PETEK,
26. DECEMBER 2008
PETEK,
26. DECEMBER 2008,
OB 18.30
SOBOTA,
27. DECEMBER 2008,
OB 17.30
SOBOTA,
27. DECEMBER 2008

POHOD ZA ŠTEFANOVO NA STOLPNIK. ODHOD IZPRED
CERKVE V ČREŠNJICAH.
NOČNI POHOD K SV. TOMAŽU. ODHOD IZPRED
ZDRAVSTVENEGA DOMA V VOJNIKU.
KONCERT GLASBENE SKUPINE KARMA.

JANUAR

SABINA MAJCEN IN KNJIŽNICA
VOJNIK

JANUAR 2009

VOŠČILO BARVITO V KALIGRAFIJO IN SVILO ZAVITO
V PROSTORIH KNJIŽNICE MED NJENIM OBRATOVALNIM
ČASOM.

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

ČETRTEK,
1. JANUAR 2009
OB 18.00

TRADICIONALNI POHOD PO POTEH GRAJSKE PRAVLJICE NA
GRAD LINDEK. ZA OKREPČILO BO POSKRBLJENO. S SABO
PRINESITE SVETILA.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

PETEK,
2. ali 9. JANUAR 2009,
OB 17.00

TRADICIONALNI NOČNI POHOD NA KUNIGUNDO. ODHOD PRI
MOSTU ČEZ HUDINJO V VOJNIKU.

PD ANTONA BEZENŠKA S
FRANKOLOVEGA

TOREK,
6. JANUAR 2009

KONCERT V CERKVI NAŠE LJUBE GOSPE ROŽNOVENSKE V
ČREŠNJICAH. PO SVETI MAŠI (ZAČETEK MAŠE OB 9.00)

GLEDALIŠKA SKUPINA KUD
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

NEDELJA,
11. JANUAR 2009
OB 16.00

KOMEDIJA S PETJEM Z NASLOVOM ČEVLJAR BARON V
VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO.

FEBRUAR
OBČINA VOJNIK

FEBRUAR 2009
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OSREDNJA SLOVESNOST OB KULTURNEM PRAZNIKU V KUD
VOJNIK.

NOGOMETNI VETERANI VOJNIK 2008

NAGRAJENCI 2008

