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Upokojenski mešani pevski zbor Vojnik

Odprtje lekarne v Vojniku

Blagoslov konj na Frankolovem

Nastop županov v Špesovem domu

Izdelovanje voščilnic v Novi Cerkvi Skupina Jara Raja na podelitvi občinskih priznanj

Otvoritev prenovljenega zvonika na Frankolovem Poizkušnja vina na trgatvi v Vojniku
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Spoštovane
bralke in bralci!

Naša prva številka v letu 2009 
prinaša zanimivo branje predvsem o 
dogodkih, ki so se zvrstili okoli božiča 
in novega leta. Spomladanski čas je tudi 
obdobje, v katerem polagamo račune za 
preteklo enoletno delovanje tako društev, 
organizacij in organov oblasti, zato se občni 

VSEBINA
4 BESEDA ŽUPANA
5 GOSPODARSTVO IN KOMUNALA
11 KRAJEVNE SKUPNOSTI
15 INTERVJU Koprivnik
16 KMETIJSTVO
21 URADNI DEL
23 DRUŠTVA
27 UTRINKI IZ ŠOLE IN VRTCA
31 OBČINSKI PRAZNIK
38 INTERVJU Poteko
39 PISMA BRALCEV
39 ODMEVI
52 KRONIKA
55 INTERVJU Kolar
57 ŠPORT
61 PRIREDITVE

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

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

pričakujemo do ponedeljka, 
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.

Uvodnik

zbori društev in organizacij kar vrstijo. Ne 
manjka pa prispevkov, ki se nanašajo na 
aktualna dogajanja v naši občini, predvsem 
gradnje, prostorsko načrtovanje, polemike 
in prepričevanje o potrebnosti določenih 
vlaganj.

Ker je v februarju pomembno 
tradicionalno pustno rajanje v Novi Cerkvi, 
smo v tej številki namenili malo več 
prostora predvsem za slikovne prispevke. 

Polemiziramo tudi o ureditvi 
semaforiziranega križišča v Arclinu in 
novo gradnje avtobusnega postajališča v 
Vojniku. 

Torej zanimivega branja je dovolj, 
želimo pa si še več vaših komentarjev na 
aktualna dogajanja v občini Vojnik.

Jure Vovk 
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Beseda župana

SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!
KANALIZACIJA VOJNIK 
Kanalizacija je v zelo slabem stanju, zato 
smo jo skupaj z Vodovod-Kanalizacijo v 
poznem jesenskem času začeli sanirati. 
Mnogi ste se pritoževali nad razkopanim 
Vojnikom, a drugače to preprosto ne gre. 
Potok od Tomaža v to kanalizacijo prinaša 
mnogo naplavin in različnega materiala, 
zato je bil na začetku Jančarjeve ulice 
narejen manjši usedalnik. V samem centru 
(križišče Prušnikove in Čufarjeve ulice) pa 
je bila kanalizacija dotrajana, na nekaterih 
mestih so bili skozi njo napeljani tudi drugi 
vodi, ki so zmanjševali pretočnost, zato so 
bili posegi nujni. Takšne sanacije bodo žal 
potrebne tudi letos. 

GRADBIŠČE nasproti stare šole (pri 
Kveder)
Mnogi ste spraševali, kaj predstavlja. V tem 
objektu, ki bo skoraj v celoti pod zemljo, 
se bodo prečrpavale v Hudinjo meteorne 
vode, kadar bodo visoke. Predvsem pa bo 
omogočeno prečrpavanje fekalnih odplak 
iz večjega dela Vojnika, preko tlačnega 
voda, na ČN v Škofji vasi. 

VINTERJEVA ULICA
Nekateri občani ste želeli vedeti, ali bo 
Vinterjeva ulica ostala zaprta. Nekaj 
stanovalcev te ulice pa se je že večkrat 
pritoževalo, zakaj, sedaj ko šole ni več, 
ulice ne odpremo.
Po mnenju občinskega sveta, sveta KS 
Vojnik, in tudi sam mislim tako, je prav, da 
ulica ostane zaprta, vendar so zagotovljeni 
dovozi z obeh strani. S tem je vsaj malo 
preprečeno divjanje objestnežev in 
omogočena večja varnost pešcev. 

POPLAVNE REŠITVE
Na občini si po izgradnji tega dela 

protipoplavnih ukrepov (ki tudi v tej fazi 
še niso končani) prizadevamo, da se dela 
nadaljujejo. 
Še posebno si prizadevamo, da bi se 
projektiranje protipoplavnih rešitev 
začelo tudi v Arclinu. V zvezi z omenjeno 
problematiko še vedno nimamo nobenih 
potrditev o nadaljevanju del na katerem 
koli odseku. Ko bomo seznanjeni s 
kakršnimi koli dejstvi, vas bomo o tem 
zagotovo obvestili.

TITOV PARK
Protipoplavni ukrepi na tem delu so  
praktično končani! Čakamo še na sanacijo 
obstoječega nasipa, zgrajenega pred leti, 
ki se je ob zadnji poplavi izkazal za ne 
dovolj trdnega in visokega, potem pa 
načrtujemo trajnejšo ureditev tega parka. 
Vendar že v letošnjem letu računamo, 
da ga bomo uredili do te mere, da ga bo 
mogoče normalno obiskovati in posedeti 
ob Hudinji. Pri tem razmišljanju nam 
pomagajo tudi člani turističnega krožka 
na OŠ Vojnik in člani Združenja borcev 
za vrednote NOB, ki si tudi prizadevajo za 
njegovo ureditev, kar je zelo pohvalno. 

MOST V VIŠNJI VASI NA CESTI ZA 
DOBRNO
Dokončanje mostu je predvideno za 
mesec maj. Sam most je že skoraj končan, 
potrebno bo urediti še brežine Tesnice in 
dovoze na most. Izvajalec del je Cestno 
podjetje Maribor, objekt pa financira 
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za 
ceste. (Zelo podrobna informacija je bila 
podana v eni od zadnjih številk Novega 
tednika, podrobne informacije pa so bile 
že tudi v Ogledalu.)

DIMNIŠKI POŽARI V NAŠI OBČINI 
VSE POGOSTEJŠI
Člani naših gasilskih društev nas redno 
opozarjajo, da redno čistimo dimnike, oz. 
jih damo očistiti pooblaščeni dimnikarski 

službi. Zagotovo je strošek čiščenja 
bistveno manjši kot v primeru požara, 
četudi je ta v minimalnem obsegu. Če bi 
»šlo po pravici«, potem bi morali stroške 
intervencije, kadar je požar povzročen iz 
malomarnosti, zaračunati povzročitelju. 

JANČARJEVA ULICA
Občina Vojnik obnovo Jančarjeve ulice  
načrtuje še v tem letu.  Potem ko je ulico 
poškodovala poplava in ko je bila prekopana 
zaradi napeljave plina, poškodovana ob 
različnih gradnjah novih stanovanjskih 
hiš, vodovoda in delno kanalizacije, je 
verjetno po vseh teh delih sedaj pravi čas 
za sanacijo. Verjamem, da razumete, da bi 
bilo nesmiselno cesto urejati pred vsemi 
temi deli. 

RADIO CELJE IN RADIO ROGLA
Ob spremenjenem terminu mnogi 
sprašujete, zakaj se je to zgodilo, potem 
ko ste se navadili na utečene termine 
predstavljanja prireditev oz. dela v občini  
na teh dveh radijskih postajah. Na RADIU 
ROGLA  je termin ostal približno enak, 
in sicer v sredo med  10.30  in 11.00, 
približno pet minut. Prav tako je novi 

Nekaj vaših najpogostejših vprašanj zagotovo 
zahteva odgovore. Nekatera so bila naslovljena 
direktno, nekatere odgovore oz. obvestila pa je 
priporočil urednik glasila. 
Dela, ki jih vodi občina, pa so v nadaljevanju 
predstavili ter obrazložili tudi sodelavci.
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termin javljanja za tovrstne dogodke tudi 
na RADIU CELJE vsako sredo med 9.00 
in 10.00, prav tako v času nekaj minut. 

UREDITEV KRIŽIŠČA V IVENCI TER 
PEŠPOTI IN KOLESARSKE POVEZAVE     
DO VOJNIKA
Direkcija RS za ceste je konec lanskega leta 
podala pismeni odgovor na poslano pismo 
in podpise, »da za predvideno investicijo še 
nimajo odprtega investicijskega projekta«! 
Tudi v letošnjem letu smo opravili 
razgovore in nam je bilo obljubljeno, da 
bo za omenjeni projekt odprta proračunska 
postavka, ki bo vsebovala pridobitev 
projektne dokumentacije. Potrditve le-tega 
še nimamo. 

GRAD LEMBERG
Na pobudo (zahtevo) krajanov je bil sklican 
sestanek z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine in lastnikom Francijem Zidarjem, 
s KS-jo Nova Cerkev. Prisotni so se strinjali, 
da poskušamo najti dolgoročnejše rešitve 
za sanacijo najbolj nevarnih delov gradu. 
V času od tega sestanka smo pridobili 
termin pri ministrici za kulturo, kjer ji 
bova poskušala z lastnikom predstaviti 
problematiko gradu in padanja kamenja na 
naselje Lemberg ter pridobiti interventna 
sredstva za te prepotrebne sanacije. V 
kolikor takega denarja od ministrstva ne bi 
pridobili, bo potrebna intervencija občine 
oz. lastnika.  
 
SAZAS 
Mnoga društva v občini imajo še vedno 
težave z neupravičenim zaračunavanjem 
avtorskih honorarjev tudi za dobrodelne 

in brezplačne prireditve. Iz Skupnosti 
občin Slovenije so nas obvestili, da je 
potekal prvi sestanek na novo ustanovljene 
delovne skupine za avtorske pravice. 
»Delovna skupina je bila ustanovljena 
z namenom, da si bo prizadevala skupaj 
s pristojnimi ministrstvi in SAZAS-om 
poiskati takšne rešitve, da bodo avtorske 
pravice zaščitene, izvajanje zakonodaje za 
občine pa čim lažje!« Citirano iz zapisnika 
SOS-a. Pobudo za ustavitev te delovne 
skupine smo dali tudi predstavniki Občine 
Vojnik. 

IGRIŠČE SOCKA
Športnemu društvu so popolnoma znana 
vsa skupna prizadevanja (občine in 
društva) za pridobitev zemljišča pri šoli. 
Opravili smo dve želeni odmeri, večkrat 
poskušali pridobiti ceno zemljišča, pa nam 
predstavnikom občine kot tudi članom 
dveh društev v Socki ni uspelo. Zato v 
proračunih zadnjih let tega zneska tudi 
nismo predlagali. Na predlog nekaterih 
članov  bomo poskušali obnoviti naprave 
na igrišču, ki so bile odstranjene zaradi 
dotrajanosti. Kar se tiče »žolčnega« pisma, 
ki je bilo naslovljeno na občino oz. župana, 
pa lahko povem, da toliko prizadevanj, kot 
je bilo opravljenih pri iskanju zemljišča 
za igrišče v Socki, ni bilo nikjer v občini. 
Če bi nam domačini oz. zainteresirani bolj 
pomagali, bi bilo morda igrišče že zdavnaj 
zgrajeno. Slišim veliko govoric okrog 
igrišča, ki ga pa žal še vedno ni in ga pri 
takem razmišljanju tudi ne bo. 
Po zadnjem predlogu članov športnega 
društva poskušamo dokupiti parcelo pri 
sedanjem igrišču pri graščini, ki je v lasti 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
V kolikor bo naše povpraševanje naletelo 
na pozitiven odziv, bo nakup parcele 
predmet proračuna za leto 2010.  

Letošnji PUST NAM  JE PRINESEL ŽE 
22. PUSTNI  KARNEVAL  V  NOVI 
CERKVI! Nasmejali smo se od srca in do 
solz. Hvala vam, spoštovani organizatorji 
in še posebej SLAVKO JEZERNIK za 
delo in trud, ki ste ga vložili v organizacijo 
tega zahtevnega projekta. 
Bilo je še več dobro organiziranih 
prireditev, s SLOVENSKIM OKTETOM 
smo se spomnili kulturnega praznika, 
gostovali na gradu Rakovnik v Ljubljani 
z različnimi skupinami in pustili odličen 
vtis ...! Vsa društva se srečujejo na letnih 
občnih zborih in delajo načrte za letošnje 
leto. Vsem želim mnogo uspehov. 

VSEM 
GOSPODARSTVENIKOM, 
KMETOM IN DRUGIM, KI 

SE NAS JE BOLJ ALI MANJ 
DOTAKNILA FINANČNA 

KRIZA, ŽELIM, DA BI 
JO Z MEDSEBOJNIM 

SPOŠTOVANJEM ČIM BOLJE 
PREBRODILI. 

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Gospodarstvo - komunala



6OgledalO 12/68 12. december 2008

Gospodarstvo - komunala

UKINJANJE EKOLOŠKIH 
OTOKOV V OBČINI VOJNIK

Občina Vojnik obvešča vse občane, da 
s 1. marcem 2009 UKINJA EKOLOŠKE 
OTOKE za zbiranje odpadkov (v Novi 
Cerkvi in na Frankolovem, v Vojniku je bil 
ukinjen predčasno). Ekološki otoki so bili 
kot začasni objekti in danes ne ustrezajo 
normativom, ki jih  določa okoljevarstvena 
zakonodaja. Ugotavljamo tudi, da so na te 
otoke vozili odpadke občani, obrtniki in 
podjetniki drugih občin, stroške odvoza in 
deponije pa smo plačevali sami.

Zaradi ukinjanja ekoloških otokov je 
Odbor za okolje in prostor ter komunalo 
pri Občini Vojnik na seji, dne 4. 2. 2009, 
sprejel sklep, da bo Občina Vojnik poleg 
običajne vsakoletne čistilne akcije v 
mesecu marcu organizirala dodatno še tri 
take čistilne akcije, in to v mesecu juniju, 
septembru in novembru, z namestitvijo 
kontejnerjev na vam že znanih standardnih 
kontejnerskih mestih. Za vsako akcijo pa 
boste preko krajevne skupnosti posebej 
obveščeni.

Obveščamo vas tudi, da lahko odpadke 
v velikosti avtomobilske prikolice 4-
krat letno oddate brezplačno na deponijo 
Buklovžlak, ob predložitvi zadnjega 
plačanega računa podjetja Simbio Celje za 
odvoz gospodinjskih odpadkov.

V bližnji prihodnosti pa bo urejen tudi 
zbirni center v obrtni coni v Arclinu, kamor 
boste lahko vsi občani pripeljali in oddali 
odpadke na posebej urejeno mesto, in sicer  
na način ločenega zbiranja odpadkov.

Prepričani smo, da je v nas vseh želja 
živeti v čistem in urejenem okolju, zato 
pričakujemo, da boste to obvestilo sprejeli 

z razumevanjem in se po ukinitvi ekoloških 
otokov ne boste več posluževali teh mest. 
Ta mesta so namreč na privatnih zemljiščih 
in jih bomo ustrezno zavarovali. 

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Peter Oprčkal,
predsednik Obora za okolje in prostor

VODARNA FRANKOLOVO

Na Frankolovem pri zajetjih pitne 
vode Sodin je javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija zaključilo prvo fazo izgradnje 
nove naprave za čiščenje pitne vode. Ta je 
predstavljala gradnjo novega mostu preko 
Tesnice, gradnjo objekta in izvedbo dovoda 
električne energije. Za drugo fazo, ki bo 
predstavljala vgradnjo tehnološke opreme 
in zagon naprave, trenutno teče postopek 
za izbor izvajalca.

Naprava je potrebna zato, ker voda 
v vrtini pri Sodin pogosto zakali do te 
mere, da moramo vodni vir izklopiti iz 
obratovanja. To pomeni težave pri oskrbi s 

pitno vodo v osrednjem sistemu, še posebej 
velike pa so težave v vodovodnem sistemu 
Črešnjice. 

V začetni fazi načrtovanja naprave 
je bila izdelana študija, ki je primerjala 
različne postopke čiščenja in izbrala 
najprimernejšega. Kriteriji za izbor so bili 
cena, kvaliteta obdelave vode, velikost 
potrebnega prostora, količina odpadne 
vode. Izbran je bil postopek ultrafiltracije.
To je postopek, pri katerem se voda filtrira
skozi membrane z izredno majhnimi 
porami, tako da se na filtru zadržijo vsi
delci, ki so večji od treh stotink mikrometra. 
To so delci, ki povzročajo motnost, pa tudi 
mikroorganizmi, ki so v vodi. 
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OBČINA JE V ZADNJIH 
LETIH POMAGALA TUDI 
KULTURNIM DRUŠTVOM PRI 
OPREMLJANJU KULTURNIH 
PROSTOROV. 

O pridobivanju teh sredstev v Ogledalu 
skoraj nismo govorili. Zdi se mi primerno, 
da povemo, da smo nekaj zadnjih let ob 
strokovni pomoči Alenke Vodončnik, ki 
je istočasno predsednica KUD FP Vojnik, 
pridobili kar nekaj tisoč evrov in s tem 
bistveno izboljšali pogoje delovanja naših 
kulturnih društev. 
Kako smo v občini porabili lanska sredstva 
in koliko jih je bilo, pa v naslednjem 
poročilu.

Sredstva, pridobljena po razpisu JSKD, 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Javni poziv MKC 2008

1.Prosvetno društvo Antona Bezenška 
Frankolovo
Nakup:
praktikabli za pevske zbore in orkester;
širokopasovni mikrofoni 3 kos.

Višina projekta: 2.600,00 EUR
Pridobljeno 50 % sredstev JSKD:
1.300,00 EUR

2.Kulturno društvo Nova Cerkev
Nakup:
reflektor PC 2000 Tono z opremo – 2000 
W (10 kos);
žarnica 2000 W za PC reflektor; 
Dimer 6CH šuko;
Eurolite scene seter;
DMX, napajalni in razvodni kabli.

Vrednost opreme: 3.330,82 EUR
Pridobljena sredstva: 1.300,00 EUR
Občina Vojnik: 2.030,82 EUR

Javni poziv prostori oprema 2008

3.Kulturno-umetniško društvo Franceta 
Prešerna Vojnik
Nakup:
nakup videoprojektorja 4000 Ansi Lumna;
izdelava nosilca projektorja, elektro 
ištalacija, montaža opreme, zagon in 
preizkus.
Vrednost opreme: 5.500,00 EUR
Pridobljena sredstva JSKD: 2.500,00 EUR
Občina Vojnik: 3.000,00 EUR

Alenka Vodončnik in Beno Podergajs

MALČKI NA FRANKOLOVEM V 
PRENOVLJENIH PROSTORIH

V mesecu decembru 2008 so se pričela 
izvajati prenovitvena dela v prostorih 
poslovnega objekta Frankolovo 7. 

Prostore, ki so v lasti Občine Vojnik, 
je enota vrtca Frankolovo že uporabljala, 
vendar so zaradi dotrajanosti in 
neustreznega ogrevanja in ostale opreme 
bili neprimerni za nadaljnje  izvajanje  
vzgojno-izobraževalnega programa vrtca. 

V dolgoročnih planih Občine Vojnik 
je predvidena gradnja novega vrtca. Zato 
je na 13. seji, dne 12. 11. 2008, Odbor za 
družbene dejavnosti sprejel sklep, da se 
prostori adaptirajo in začasno uredijo za 
potrebe vrtca. 

Za izvajanje del je bil izbran izvajalec 
Gradbeništvo Jože Škrablin, s. p.  Dela 
so bila končana v mesecu januarju. V 
prenovi prostorov, katere vrednost znaša 
23.000 EUR, so bila zajeta naslednja 
dela: elektro instalacije, centralna kurjava, 
plinska instalacija, vodovodna instalacija, 
keramičarska dela, slikopleskarska dela ter 
druga manjša dela. 

Pri komisijskem pregledu objekta je 
bilo ugotovljeno, da je potrebno namestiti 
strelovod, opraviti meritve mikroklime, 
elektro-, namestiti  pluto na steno učilnice 

Dodatna dela bodo znašala 3.100 
EUR.

Otrokom in zaposlenim želimo v 
prenovljenih prostorih prijetno počutje in 
veliko ustvarjalnih trenutkov.

Vesna Poteko

Gospodarstvo - komunala

ASFALTIRANJE CEST
V LETU 2008

V letu 2008 se je v Občini Vojnik 
nadaljevalo asfaltiranje cest po planih 

krajevnih skupnosti, in sicer:

Krajevna skupnost Nova Cerkev je 
asfaltirala naslednje odseke:

v Novakih, Hrenovi, Zlatečah, 
Socki, Lembergu.

Krajevna skupnost Vojnik je 
asfaltirala naslednje odseke:

v Brezovi, na Konjskem, v Gabrovcu, 
Kapli – Šmarčan, Malih Dolah, cesto 
proti Devici Mariji.

Krajevna skupnost Frankolovo pa je 
asfaltirala odseka:

v Lipi in Lindeku.

Skupni znesek asfaltiranja v letu 
2008, poleg asfaltiranja v sistemu 5 + 
2,5 cm, asfaltiranja muld v sistemu 5 + 
2,5 cm – širine 0,5 cm in asfaltiranje v 
debelini 3 cm asfaltbeton z obrizgom, je 
znašal okoli 250.000,00 EUR

Boštjan Švab
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ORGANIZIRANOST, 
PRISTOJNOSTI IN 
POOBLASTILA OBČINSKEGA 
REDARSTVA 

Bodo občine po novem imele svojo 
lokalno policijo? Bo občinski redar po 
novem občinski miličnik ali policist? 
Bo smel nositi strelno orožje? Bo moral 
posredovati ob gostilniških pretepih? 
Bo občina morala zagotoviti 24-urno 
pristojnost občinskega redarja ali več 
po celotnem svojem območju? Taka 
in podobna vprašanja je slišati vse od 
sprejetja Zakona o občinskem redarstvu. 
Glede na razlago snovalcev zakona 
so odgovori na zastavljena vprašanja 
negativni. Zagotovo pa zakon prinaša 
pomembne novosti in celovito ureditev 
tega področja.

Občinsko redarstvo je pristojno:
- nadzorovati varen in neoviran cestni 

promet v naseljih;
- varovati ceste in okolje v naseljih in 

na občinskih cestah zunaj naselij;
- skrbeti za varnost na občinskih javnih 

poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah;

- varovati javno premoženje, naravno 
in kulturno dediščino;

- vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju 
nalog naslednja pooblastila:

- opozorilo;
- ustno odredbo;
- ugotavljanje istovetnosti;
- varnostni pregled osebe;
- zaseg predmetov;
- zadržanje storilca prekrška in 

kaznivega dejanja;
- uporabo fizične sile, sredstev

za vklepanje in vezanje ter plinskega 
razpršilca.

Občinski redarji se morajo strokovno 
usposobiti ter opraviti preizkus znanja. 
Pravilnik o strokovnem usposabljanju 
in preizkusu znanja občinskih redarjev 
določa:

program in čas osnovnega strokovnega 
usposabljanja in način opravljanja 
preizkusa znanja;

program in način obdobnega 
izpopolnjevanja.

Program osnovnega strokovnega 
usposabljanja obsega 370 ur strokovno 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja. 
Za opremo občinskih redarjev se štejejo 
službena vozila, tehnična oprema in 
osebna oprema. Pod osebno opremo 
občinskega redarja spadajo: kovinske 
lisice, plastična zatega, plinski razpršilec, 
delovni pas s torbico za lisice in torbico 
za plinski razpršilec, službena torbica, 
odsevni brezrokavnik, piščalka z vrvico, 
STOP loparček in žepna svetilka. 

Nove naloge, ki jih natančno 
opredeljuje Zakon o varstvu javnega 
reda in ki jih poleg policije lahko 
od uveljavitve Zakona o občinskem 
redarstvu ter sprejetja OPV obravnavajo 
tudi občinski redarji, so:

7. člen: nedostojno vedenje;
9. člen: beračenje na javnem kraju 

(vsiljiv ali žaljiv način beračenja);
11. člen: uporaba nevarnih predmetov 

(zaseg predmetov);
12. člen: poškodovanje uradnega 

napisa, oznake ali odločbe;
13. člen: pisanje po objektih;
14. člen: vandalizem;
18. člen: kampiranje;
19. člen: uporaba živali (za zastraševanje 

drugih oseb);
prvi in tretji odstavek 22. člena: 

neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih 
oseb.

Na območju občin, kjer deluje 
Medobčinski inšpektorat, se je do sedaj 
pokazalo največ potreb na področju 
mirujočega prometa. Stalna prisotnost 
občinskega redarja bi prekrške s tega 
področja močno zmanjšala. Globe, ki jih 
izreče občinski redar, se stekajo na račun 
občine, kjer občinski redar deluje. 

Glede prekrškov s področja Zakona 
o varstvu javnega reda in miru bi lahko 
ocenili, da se bo občinski redar največ 
srečeval s kršitvami 12. člena (poškodovanje 
uradnega napisa, oznake ali odločbe), 13. 
člena (pisanje po objektih) in 14. člena 
(vandalizem). V šestih letih delovanja 
beračenja in nedovoljenega kampiranja 
nismo zasledili. Iz dosedanje prakse je 
sklepati, da bo verjetno potrebno ukrepati 
v primeru kršitve 19. člena – uporaba živali 

za zastraševanje. Pričakovati je težave pri 
dokazovanju omenjenih prekrškov.

Kaj prinaša Zakon o varstvu javnega 
reda in miru je natančneje težko 
napovedati, saj ga občinska redarstva še ne 
izvajajo v celoti. Izvajati ga bodo začela po 
sprejetju OPV in po uspešno zaključenem 
usposabljanju občinskih redarjev. 

Občinski program varnosti je temeljni 
strateški dokument. V njem so opredeljena 
izhodišča za zagotavljanje varnega in 
kvalitetnega življenja prebivalcev občine. 
Obsega naloge v zvezi z varnostjo, 
določene z zakoni in občinskimi predpisi, 
lahko pa tudi druge naloge, ki jih občinski 
svet določi na podlagi ocene varnosti v 
občini. Izvajanje OPV je potrebno redno 
usklajevati s programi policije. Za to 
usklajevanje ter za redno medsebojno 
sodelovanje je odgovoren župan in vodja 
organizacijske enote policije, pristojne za 
območje občine. OPV sprejme občinski 
svet na predlog župana. 
OPV zato predstavlja pomemben 
dokument za delovanje občinske redarske 
službe. V njem so opredeljena:
izhodišča za zagotavljanje varnosti v 
občini;
cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev; 
konkretni nosilci oziroma odgovorne 
službe za dosego želenih ciljev;
opredelitev finančnih posledic.

Za območje vseh sedmih občin bodo 
za zagotavljanje zakonskih obveznosti v 
začetku zaposleni trije občinski redarji. 
Glede na pristojnosti občinskega redarja 
bo verjetno večkrat potrebna prisotnost 
vsaj dveh na kraju samem. Ali bodo trije 
redarji dovolj, bo pokazal čas. 

Mojca Skale,
vodja SOU

Gospodarstvo - komunala
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PONOVNA INFORMACIJA 
OBČANOM O PRIPRAVI 
NOVEGA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 
OBČINE VOJNIK

V Ogledalu številka 68 z dne 12. 12. 
2008 smo vas obvestili o pripravi in 
vsebini Občinskega prostorskega načrta 
Občine Vojnik (OPN), ki ga tako kot vse 
občine v RS pripravljamo v skladu z novo 
prostorsko zakonodajo in morajo biti 
sprejeti do konca leta 2009. 

V informaciji smo vas natančneje 
obvestili o novostih, ki jih prinaša nova 
zakonodaja, in o postopkih sprejemanja 
OPN.

Ponovno vas želimo obvestiti, da 
bodo spremembe predvsem na območju 
razpršene gradnje (to so razpršeni objekti 
predvsem na podeželju, ki ne predstavljajo 
kmetij ali večjih skupin objektov). 
Ti objekti bodo po novi zakonodaji 
evidentirani le kot fundus objekta, parcela 
okoli objekta ne bo več opredeljena kot 
stavbna in tako nekateri lastniki ne bodo 
imeli več takšnih možnosti gradnje, kot 
jim to dopušča sedanja zakonodaja in sedaj 
veljavni prostorski plan Občine Vojnik. 
Imeli bodo le možnost rekonstrukcije in 
adaptacije legalno zgrajenega objekta.

Iz teh razlogov ponovno obveščamo 
vse lastnike takšnih objektov, da si še v 
letu 2009 pridobite ustrezna dovoljenja za 
graditev, v kolikor imate takšne potrebe. 
Vse potrebne informacije si lahko pridobite 
na Občini Vojnik. 

Jelka Gregorc

STATISTIKA, DA TE KAP IN KAJ 
BO Z NOVIM PROSTORSKIM 
PLANOM (OPN)!

Nedavno sem se »sprehodil« po 
internetnih straneh Zavoda za statistiko 
Republike Slovenije in prišel do podatkov, 
ki kažejo razvojne trende v Občini Vojnik. 
Značilno je predvsem povečanje števila 
prebivalstva od 7755 prebivalcev v letu 
1999 do skoraj neverjetnih 8368 prebivalcev 
do prvega polletja 2008. Še pomembnejši 
podatek je število delovno aktivnega 
prebivalstva v občini, kjer statistika beleži 
1162 delovno aktivnih prebivalcev v letu 
1999, pa vse do neverjetnega števila 1823 
delovno aktivnih prebivalcev v novembru 
2008.

Statistika, da te kap!

Podatki kažejo na trend vedno večje 
neodvisnosti občine od sredstev, ki jih 
država namenja večini občin za razvoj 
šolstva, otroškega varstva, komunalne 
opremljenosti itd. Strah, da bo teh državnih 
sredstev za razvoj občin v prihodnosti 
vedno manj je upravičen, saj svetovna 
gospodarska kriza, ki po napovedih ne bo 
kratkotrajna, naši državi in tudi Občini 
Vojnik ne bo prizanesla. Intenzivnejši, 
predvsem pa sonaravni razvoj občine 
bi nam v bodoče zagotovil, da naštete 
investicije in sredstva za njih ne bodo 
presahnila, ali se bistveno zmanjšala, 
saj bo občina razpolagala z več izvirnih 
prihodkov.  

Vzpodbudni rezultati, ki jih niti ne 
velja kaj dosti analizirati, saj je dovolj, 
da se popeljemo po občini po dolgem 
in počez in ob številnih novogradnjah 
poslovnih, stanovanjskih in kmetijskih 
objektov takoj ugotovimo razloge tako 
skokovitega razvoja. Pri tem velja omeniti 
predvsem prostorsko načrtovanje, ki ga je 
občina udejanjila s prostorskima planoma, 
sprejetima leta 1999 in leta 2004. 

Toliko o statistiki – kako pa občini kaže v 
prihodnje? 

Občina Vojnik pripravlja nove 
spremembe in dopolnitve prostorskega 
plana (po novem Občinski prostorski načrt 
ali skrajšano OPN), ki naj bi bil sprejet 
predvidoma v letošnjem letu. Iz informacij, 
ki so nam jih korektno posredovale 

občinske službe, je zaznati, da se bodo s 
sprejetjem novega OPN razvojni trendi 
občine ustavili, ali pa celo nazadovali. V 
članku, ki je bil objavljen na šesti strani 68. 
številke Ogledala, nam občinska služba 
natančno obrazloži zakonske razloge za 
omejitve in prepovedi širitve zazidljivosti, 
med drugim tudi na parcelah, ki so po 
veljavnem planu zazidljive. Razlog je 
predvsem prepovedana razpršena gradnja, 
ki ji načeloma moramo pritrditi, v 
nobenem primeru pa ne, ko gre za vloge 
za spremembo OPN na področjih, ki jih je 
občina v preteklih letih delno ali v celoti 
komunalno opremila, asfaltirala ceste, 
zgradila vodovode, kanalizacijo, zgradila 
nove šole, telovadnice itd. Nikakor se ne 
morem strinjati z »izbrisom« velikega 
števila parcel s seznama zazidljivosti, 
kar bi pomenilo, da tudi tisti občani, ki 
so načrtovali gradnjo stavb v naslednjih 
letih,  tega ne bodo mogli uresničiti. 
Večinoma so takšne parcele na območjih, 
ki so demografsko ogrožena in v glavnem 
neprimerna za intenzivno kmetijsko 
proizvodnjo. V nobenem primeru pri 
predvidenih, kot sicer sedaj zazidljivih 
parcelah ne gre za prvovrstna kmetijska 
zemljišča, saj smo vsa večja območja, 
primerna za kmetijstvo, v kar največji meri 
zavarovali. Izjema je Obrtna cona Arclin, ki 
je in bo tudi v bodoče eden od pomembnih 
razvojnih dejavnikov v občini.

Kaj storiti? 

Premalo je kritizirati veljavno 
prostorsko zakonodajo in kazati na 
pristojna ministrstva. Okrepiti je treba 
napore za takojšnjo spremembo veljavne 
prostorske zakonodaje, ki bodo zgoraj 
naštete nelogičnosti selektivno odpravili. 
Nekaj signalov je že bilo s strani nekaterih 
županov, ki so sprevideli, da ima takšna 
zakonodaja pogubne posledice za razvoj 
njihovih občin. Ne vidim razloga, da se 
tem prizadevanjem ne priključi tudi naša 
občina. V skladu s funkcijo naj dodajo svoj 
prispevek tudi v Skupnosti občin Slovenije 
in Združenju občin Slovenije. Svojo vlogo 
mora pri tem odigrati skupina za pripravo 
Strateškega razvojnega načrta Občine 
Vojnik, pa tudi konsenza v političnih 
strankah (čisto zares v ZARES) in na 
občinskem svetu ne bo težko doseči.  

Bojan Trkaj,
predsednik OO Zares
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LOČENO ZBIRANJE 
ODPADKOV

Ekološki otoki so skupine zabojnikov za 
ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni 
so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko 
reciklira. Odpadki namreč niso več nekaj 
odvečnega, kar sodi zgolj na vedno bolj 
polna smetišča, ampak danes predstavljajo 
potencialne surovine.

V Vojniku so na ekoloških otokih 
postavljeni zabojniki za tri vrste odpadkov: 
steklo, embalaža (pločevinke in plastenke) 
in papir. 

1. STEKLO
Kaj odlagamo v zabojnike za steklo? 

- steklenice živil in pijač
- kozarce vloženih živil

V zabojnik za steklo NE sodijo: 
- okensko, avtomobilsko in drugo 

ravno steklo
- ogledala,
- kristalno in ekransko steklo
- steklo svetil
- pleksi steklo
- porcelan 
- keramika
- žarnice

2. EMBALAŽA
(PLOČEVINKE IN PLASTENKE)
Kaj odlagamo v zabojnik za embalažo?

- tetrapak embalaža
- plastenke pijač in živil
- pločevinke živil in pijač
- embalažo od mleka, sokov ipd.
- plastični lončki in vrečke

V zabojnik za embalažo NE sodijo: 
- embalaža nevarnih snovi
- kovinska in plastična embalaža 

3. PAPIR
Kaj odlagamo v zabojnik za papir?

- časopisi
- zvezki
- knjige 
- prospekti
- ovojni papir
- karton

V zabojnik za papir NE sodijo: 

- kartonska votla embalaža tekočin
- kopirni, povoščeni in plastificirani  

        papir
- celofan
- tapete 
- higienski papir 

Kaj se zgodi z ločeno zbranimi odpadki? 
Zbrane odpadke družba za ravnanje z 

odpadki Simbio odpelje v center za ločeno 
zbiranje odpadkov. Tam odpadke še enkrat 
presortirajo in izločijo tiste odpadke, ki se 
jih ne da reciklirati. Odpadke, ki jih lahko 
recikliramo, nato odpeljejo v centre za 
recikliranje, odpadke, ki jih ne moremo 
reciklirati, pa odpeljejo na mehansko-
biološko obdelavo.

Kje v Vojniku stojijo ekološki otoki?
V Občini Vojnik je trenutno kar nekaj 

ekoloških otokov. Vsi še niso dokončno 
urejeni, na nekaterih je zaenkrat možno 
oddati le papir. V spomladanskem času 
bomo skušali urediti večino obstoječih 
ekoloških otokov, po potrebi pa določili 
tudi nove lokacije, o katerih boste naknadno 
obveščeni. Kje natančno trenutno so, si 
lahko pogledate v razpredelnici spodaj. 

Nataša Kos

Gospodarstvo - komunala

Ožji del občine Ulica HŠ Lokacija 

KS Frankolovo Frankolovo KS Frankolovo 
KS Frankolovo Frankolovo 11 OŠ Frankolovo 
KS Frankolovo Verpete 1 B Vrtec Mavrica Frankolovo 
KS Nova Cerkev Nova cerkev KS Nova Cerkev 
KS Nova Cerkev Nova cerkev OŠ Nova Cerkev 
KS Nova Cerkev Socka 19 Pri trgovini 
KS Nova Cerkev Socka GD Socka 
KS Nova Cerkev Socka OŠ Socka 
KS Vojnik Arclin 85 Cesta iz smeri Škof. v. desno nato 1. ulica levo 
KS Vojnik Arclin 60 Kovač Marjan 
KS Vojnik Arclin 17 Štante Anton 
KS Vojnik Bovše Pri Rečnik 
KS Vojnik Celjska cesta Prekoršek Trgovina 
KS Vojnik Celjska cesta 3 Pizzerija MC 
KS Vojnik Cesta ob Hudinji ZC Vojnik 
KS Vojnik Cesta v Šmartno 13
KS Vojnik Čufarjeva ulica 6
KS Vojnik Ivenca 16 A Oprešnik Anton 
KS Vojnik Ivenca Trafo postaja pri Ribič
KS Vojnik Kašova ulica 7
KS Vojnik Keršova ulica 5
KS Vojnik Keršova ulica 3
KS Vojnik Keršova ulica 8 Za stavbo občine 
KS Vojnik Keršova ulica 1 Lekarna Vojnik 
KS Vojnik Keršova ulica 6 Banka Celje 
KS Vojnik Parmova ulica 1
KS Vojnik Preložnikova ulica Parkirišče pod cerkvijo 
KS Vojnik Prušnikova ulica 29 Vrtec Mavrica 
KS Vojnik Prušnikova ulica 6 Trimex 
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PRORAČUN 2009
Občinski svet je dne 18. 12. 2008 sprejel 

proračun za leto 2009. Prihodki znašajo 6,9 
mio EUR, odhodki pa 6,75 mio EUR. V 
strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 
odhodki za investicije in investicijske 
transfere 41 %. Priprava proračuna je bila 
težavna, saj je bilo potrebno zmeraj bolj 
naraščajoče odhodke prilagoditi omejenim 
prihodkom. Vodilo pri pripravi proračuna 
za leto 2009 je bil rebalans proračuna 
za leto 2008, s katerim smo prenašali 
prevzete obveznosti za investicije in 
pričete projekte, ki so sofinancirani iz 
sredstev EU, v leto 2009. Tako se bodo 
v proračunu za leto 2009 poravnale 
investicijske obveznosti za prizidek k 
Osnovni šoli Vojnik, večnamenski prostor 
in telovadnico pri POŠ Nova Cerkev ter 
adaptacijo POŠ Nova Cerkev, asfaltiranje 
cest.  Nadaljevalo se bo z investicijami, 
ki so financirane iz sredstev Evropske 
unije: rekonstrukcija ceste Frankolovo 
– Črešnjice, izgradnja vodovoda Vojnik 
– Tomaž, Male Dole, izgradnja vodovoda 
Stražica, Zabukovje, Straža, izgradnja 
poslovno-obrtne cone Arclin. 

Glavno proračunsko načelo je načelo 
uravnoteženosti, zato je bilo potrebno 
odhodke uskladiti z zmožnostmi – prihodki. 
To usklajevanje pa je bilo najtežje, saj so 
plani in želje po izvedbi investicij vedno 
večji, kot so realne zmožnosti. Tako je bilo 
potrebno  za uravnoteženost proračuna 
zmanjšati ne samo želene izdatke za 
investicije, temveč tudi tekoče odhodke:

stroške plač v občinski upravi; zaradi 
zmanjšanja investicij smo dve delovni 
mesti za investicije zmanjšali na eno; za 
zaposleno na kmetijstvu, podjetništvu 
in turizmu, ki je odšla na porodniško, 
ni nadomestne zaposlitve, saj se naloge 
opravljajo z notranjo prerazporeditvijo; 

za izvajanje osnovnega šolstva so se 
zmanjšali izdatki za materialne stroške, 
dodatni program, stroške prevoza;

izdatke za predšolsko vzgojo in 
vzdrževanje prostorov vrtca;

sredstva za vzdrževanje asfaltnih ter 
makadamskih cest ter urejanje krajev;

subvencije v kmetijstvu in 
podjetništvu. 

Navedena racionalizacija v proračunu 
je posledica velikih investicij v zadnjih 
letih, prav tako pa lahko v proračunu 
pričakujemo povečanje negativnih vplivov 
gospodarsko-finančne krize.   

Irena Špegel Jovan

GRADNJA  STANOVANJSKO-
POSLOVNEGA OBJEKTA NA 
LOKACIJI »STARE ŠOLE«

V zvezi z gradnjo stanovanjsko-
poslovnega objekta na lokaciji stare šole v 
Vojniku podajamo nekaj kratkih informacij 
oz. obrazložitev.

Gradnja stanovanjsko-poslovnega 
objekta na tej lokaciji je dopustna v skladu z 
določili Odloka o PUP za del ureditvenega 
območja naselja Vojnik, ki ga je leta 1990 
sprejela še takratna skupna Skupščina 
občine Celje in velja še danes.

Postopek izdaje gradbenega dovoljenja 
za gradnjo stanovanjsko-poslovnega 
objekta  je v pristojnosti upravne enote 

Celje, ki tudi kontrolira, če je projektna 
dokumentacija izdelana skladno z veljavno 
zakonodajo. V postopku izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja so bili 
pridobljeni vsi potrebni pogoji in soglasja, 
vključno s soglasjem Direkcije RS za 
ceste in Zavoda RS za varstvo kulturne 
dediščine.

V fazi izdelave projektne dokumentacije 
je posredoval investitor Občini Vojnik 2 
varianti zasnove stanovanjsko-poslovnega 
objekta. Predlagali smo izvedbo nižjega 
objekta, ki višinsko ni presegel višine 
slemena objekta stare šole. Glede 
oblikovanja objekta pa gre za moderno 
zasnovo z ravno streho, saj so prav takšne 

tudi na sosednjih objektih (salon Hotko, 
trgovina Mercator in Tuš). V objektu je 
predvidenih 42 manjših stanovanj in dva 
poslovna prostora.

V času izvajanja del je investitor 
pristopil k postopku spremembe 
gradbenega dovoljenja, predvsem zaradi 
geologije, ko je bilo potrebno temeljenje 
poglobiti. Investitor je poglobitev izkoristil 
za še eno kletno etažo za zagotavljanje 
dodatnih parkirnih mest v kletnih 
prostorih. K predlogu si je investitor 
pridobil tudi pozitivno soglasje ARSO. V 
kletnih prostorih je tako zagotovljenih 50 
parkirnih mest.

Jelka Gregorc in
Smilja Presineger
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pooblaščen zastopnik
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OBMOČNO RAZVOJNO 
PARTNERSTVO
OSREDNJE
CELJSKO 

Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja daje občinam 
in tudi drugim partnerjem možnost, 
da oblikujejo območna razvojna 
partnerstva, za katera je mogoče 
črpati državni denar. V Savinjski 
razvojni regiji, ki je razdeljena na 
pet manjših zaokroženih območij 
oziroma subregij, se je večina občin že 
povezala med sabo in uspešno začela 
s črpanjem državnega denarja (SAŠA, 
na Kozjanskem, v navezi občin Zreče, 
Vitanje, Slovenske Konjice in tudi v 
Spodnji Savinjski dolini), medtem ko 
je bilo osrednje celjsko območje brez 
območnega razvojnega partnerstva. 

V ta namen so svoje moči združile 
Mestna občina Celje ter občine 
Dobrna, Laško, Štore in Vojnik, ki 
so na konstitutivni seji, 27. januarja 
2009, ustanovile Območno razvojno 
partnerstvo (ORP) za Osrednje Celjsko. 
Podpisale so pogodbo o vzpostavitvi 
partnerstva, ki ga je potrdil tudi Svet 
Savinjske statistične regije.

Naloge in cilji Območnega 
razvojnega partnerstva so:

ohraniti in razvijati območje 
kot povezan geografski in kulturni 
prostor; 

zagotoviti učinkovito sodelovanje 
občin za hitrejše in usklajeno reševanje 
razvojnih in drugih vprašanj; 

opredeliti razvojne prioritete 
območja; 

povezati občine za izvedbo skupnih 
projektov in

vzpodbuditi občine za črpanje 
sredstev iz evropskih skladov in 
programov. 

Z namenom skladnega razvoja 
območja se pripravljajo različni 
območni projekti:

kolesarske poti, ki bodo povezale 
vseh pet občin območja Osrednje 
Celjsko z ostalimi občinami regije;

območni razvojni program, v sklopu 
katerega se bo naredila analiza stanja 
okoljskih, gospodarskih in družbenih 
potencialov, iz česar bodo sledili 
projekti za pospešitev razvoja;

projekt gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij elektronskih 
komunikacij v lokalnih skupnostih 
na območjih belih lis, kjer ni 
komercialnega interesa za gradnjo 
širokopasovnega omrežja.

Sedež ORP-ja je v Tehnopolisu na 
Kidričevi ulici 24 v Celju. 

Župani občin so se odločili, 
da zaradi racionalizacije stroškov 
konstituirajo ORP v sklopu podjetja 
Simbio, d. o. o., ki že ima večletne 
izkušnje s prijavljanjem na razpise 
ter je s projektom RCERO Celje 
dokazalo, da je sposobno pridobivati 
znatna sredstva iz evropskih skladov 
in državnega proračuna.

Do leta 2013 bo Slovenija še neto 
prejemnica iz evropskega proračuna, 
zato je povezovanje lokalnih skupnosti 
in regije nujno za učinkovitejše črpanje 
evropskega denarja. Le-to lahko 
omogočijo interdisciplinarni projekti, 
ki povezujejo različne akterje razvoja 
na širšem območju. 

Konstitutivna seja Območnega 
razvojnega partnerstva za Osrednje 
Celjsko – od leve: vojniški župan 
Benedikt Podergajs, župan Občine 
Dobrna   Martin Brecl, svetovalka 
direktorja za ORP Bojana Kroflič, 
župan Občine Štore  Miran Jurkošek, 
župan Občine Laško Franc Zdolšek 
in podžupan Mestne občine Celje 
mag. Marko Zidanšek.

Bojana Kroflič
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IZGRADNJA NOVEGA 
AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA 
V VOJNIKU

Ideja o postavitvi novega avtobusnega 
postajališča (v nadaljevanju AP) pri bivši 
stari osnovni šoli na Občini Vojnik sega 
že v leto 2001. Že pred leti je Odbor za 
urejanje prostora in varstvo okolja ter 
komunalo sprejel sklep o izgradnji AP, 
za katerega pa tedaj ni bilo finančnih
sredstev. V decembru 2008 pa so se pričela 
dela izvajati, saj je AP v sklopu izgradnje 
novega stanovanjskega in poslovnega 
objekta.

Članom KO Vojnik se je poseg v parcelo 
318/1 k. o. Vojnik zdel prevelik, saj se na 
tej parceli nahaja enota kulturne dediščine 
Vojnik – Grobišče žrtev (EŠD 4273), ki 
je z odlokom Občine Celje razglašena za 
kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. 
l. RS, št. 28/86).

Prav zaradi tega posega je bil sklic 
izrednega sestanka Krajevnega odbora 
Vojnik, ZB za vrednote NOB Vojnik 
– Dobrna. Na sestanek smo povabili 
predstavnike Občine Vojnik in  Jožeta 
Kocmana, sodno zapriseženega izvedenca 
za cestišča in promet.

Da bi ugotovili dejanski poseg, smo 
se sestali na že prej omenjeni parceli. 
Ugotovili smo, da se je poseg že pričel, 
zemljišče je bilo zakoličeno in odkrita je bila 
travna ruša. Poseg v parcelo 318/1 se nam 
je zdel prevelik, zato smo se na kasnejšem 
sestanku dogovorili, da pridobimo mnenja 
o obstoječem gradbenem dovoljenju na 
UE Celje, od Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije OE Celje smo 
zahtevali ponoven pregled dokumentacije 
gradbenega dovoljenja in izdaje soglasja 
zanj. Za mnenje smo poprosili tudi 
strokovnjaka s cestnega in prometnega 
področja Jožeta Kocmana.

Ugotovili smo tudi, da ni v nobeni 
dokumentaciji priložene skice, v nobenem 
merilu izrisane bodoče novozgrajene 
avtobusne postaje in nobenih vrisanih 
razdalj in kot samega posega, niti podatka, 
koliko je obcestnega pasa. Obstaja samo 
vris opcijskega postajališča in idejna 
zasnova postajališča.

Pridobljena mnenja so bila sledeča:
 
a)  V mnenju ZVKD obstajajo določene 

nejasnosti pri dokumentaciji IDP št. 5920. 
V njej so ugotovili neskladje med omenjeno 
idejno zasnovo in idejnim projektom, torej 
tudi med izdanimi pogoji in njihovim 
soglasjem h gradbenemu dovoljenju.

Temu sledi, da v idejni zasnovi ni 
vrisanega avtobusnega postajališča, v 
idejnem projektu pa je vrisano postajališče 
z zavijalnimi pasovi!

b)  Svoje osebno mnenje je podal tudi 
Jože Kocman, sodno zapriseženi izvedenec 
za cestišča in promet.

Po pregledu celotne dokumentacije je 
ugotovil, da v dokumentaciji ni izrisanih 
skic z merili o avtobusnem postajališču, 
iz podatkov ni razvidno, kje in kod so 
zagotovljene pešpoti do postaje. Vprašljivo 
je tudi vključevanje iz podzemnih garaž, 
ker je strm vzpon pri vključevanju na 
cesto iz smeri Maribora, posledica tega 
je zapiranje voznega pasu. Izražena je 
tudi bojazen, da bi predvidena avtobusna 
postaja v smeri Vojnika enostavno prešla v 
uporabo pospeševalnega pasu za objestne 
in prehitre voznike, ker ti malokrat 
upoštevajo postavljeno omejitev hitrosti.

Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen bo 
vpliv avtobusnega postajališča na okolje: 
ropot, tresljaji, onesnaževanje okolja, 
dimljenje, hitrost, izsiljevanje in prometna 
varnost itd.? 

Tu se poraja vprašanje, koliko potnikov 
bo na tej postaji vstopilo in izstopilo? 
Avtobusne postaje se vedno postavljajo za 
križiščem  in ne manj kot sto metrov pred 
križiščem, kakor je vsiljena ta avtobusna 
postaja tik pred desnim ovinkom in 
semaforiziranim križiščem. 

   
c)  Mnenje je podala tudi Andreja 

Stopar, ki je kot pooblaščena oseba s strani 
ZB z Ivanom Robačerjem pregledala 
gradbeno dovoljenje št. 351-794/2007-6 z 
dne 24. 1. 2008 na UE Celje.

Iz dokumentacije je bilo ugotovljeno, 
da so za Stanovanjsko-poslovni objekt 
– Stara šola izdana vsa potrebna gradbena 
dovoljenja. 

Nikjer pa ni izrisanih načrtov z merili 
novega avtobusnega postajališča in 
cestišča.

Iz dokumentacije je ugotovljeno, da na 
parceli 318/1 sega obcestni pas, ki je v lasti 
Direkcije za cestišča Slovenije, do grede 
pri spomeniku. 

Ker ZB za vrednote NOB Vojnik – 
Dobrna, KO Vojnik, nismo lastniki parcele 
318/1 k.o. Vojnik, ampak je ta parcela v 
lasti Občine Vojnik, razen svojih podanih 
mnenj pravno ne moremo sprejemati 
odločitev. Vse odločitve so bile sprejete na 
Občini Vojnik, ki pa upam, da bo sprejela 
tudi posledice glede umestitve avtobusne 
postaje in njene varnosti.

Z županom Občine Vojnik in 
investitorjem novega objekta je že dosežen 
dogovor o ureditvi parka na parceli 318/1.

Pri vsemu pa se vprašanje, kaj bomo z 
novo avtobusno postajo pridobili občani. 
Avtobusi bodo še vedno zavijali s Celjske 
ceste mimo sedanje avtobusne postaje in 
po Kerševi ulici na Celjsko cesto. 

Ko bo ta avtobusna postaja izgrajena, bi 
bilo Odboru za urejanje prostora in varstvo 
okolja ter komunalo vredno razmisliti, da bi 
se avtobusi obračali za Kmetijsko Zadrugo 
(TUŠ), Kerševo ulico pa od Zdravstvenega 
doma do spomenika padlim v I. svetovni 
vojni narediti enosmerno v smeri Občine.

Pridobili bi najmanj trideset parkirnih 
mest na levem pasu cestišča, prepotrebnih 
tistim, ki obiščejo zdravnika. Tako bi 
Kerševo ulico razbremenili prometa in 
parkiranja po pločnikih.

Postajališče pri blokih bi bilo potrebno 
ukiniti, saj bi bilo novo postajališče 
enako oddaljeno do obeh starih lokalnih 
postajališč. 

Člani Krajevnega odbor ZB Vojnik 
zahtevamo, da se mora zavetje pred vetrom 
in dežjem (steklena utica) pomakniti na 
skrajni možen rob postajališča Vojnik 
– Celje, saj ne moremo sprejeti, da ta utica 
na kakršen koli način zastira pogled na 
spomenik. Ne želimo, da bi se omejevala 
vrednost spominu na mrtve in hkrati ne 
želimo omejevati udobja krajanom.

Marijan Oprešnik,
predsednik ZB Vojnik – Dobrna

Gospodarstvo - komunala
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PROMETNA IN SPOMENIŠKA 
ZAGATA V VOJNIKU

LDS Občinski odbor Vojnik je ob 
obravnavanju aktualnih dogajanj v 
Občini Vojnik na zadnji seji med drugim 
obravnaval tudi izgradnjo avtobusne 
postaje v Vojniku, nasproti spomenika s 
kostnico NOB .

Nekaj ugotovitev: 

Ves čas obstoja sedanje Občine Vojnik 
se čuti, da oblastne strukture v občini očitno 
jemljejo kostnico in spomenik NOB kot 
nezaželen pomnik na nedemokratične čase 
od II. svetovne vojne do osamosvojitve. 

Najprej je bil pred leti podan direkten 
predlog, da se spomenik padlim v I. 
svetovni vojni in spomenik NOB razstavita 
in deponirata. To se takrat sicer ni zgodilo 
zaradi prizadevanj ljudi, ki vedo in 
razumejo, da moramo ohraniti in spoštovati 
spomin na žrtve preko tisočletne epopeje 
našega naroda, ki se je uspel obdržati na 
tem prostoru in končno dočakal svojo 
samostojnost. Med te žrtve spadajo tudi 
naši krajani. 

Od tedaj dalje pa se prostor okoli 
spomenika NOB s potezami občine vedno 
bolj zožuje. Najprej je občina dodelila del 
varovanega zemljišča okoli spomenika v 
zasebno last, nato odprodala zemljišče s 
staro šolo in dopustila, da se je zgradil nov 
stanovanjski blok, skoraj do varovanega 
zemljišča spomenika, in na tretji strani 
je sedaj v gradnji avtobusna postaja. To 
bo brez dvoma zopet poseg v varovano 
območje spomenika. 

Po mnenju prometnih strokovnjakov bo 
avtobusna postaja na tem mestu tudi zaradi 
drugih danosti resno poslabšala prometno 
varnost na tej lokaciji. Bilo je predlaganih 
že več drugih lokacij in tudi izdelan 
idejni projekt na drugem mestu za postajo 
in čeprav ni poznana nobena posebna 
želja večjega števila krajanov, da želijo 
avtobusno postajo prav pred spomenikom, 
župan Občine Vojnik vehementno zatrjuje, 
da je ta lokacija najustreznejša.  

Naš odbor v celoti podpira Zvezo borcev 
za ohranitev vrednot NOB v njihovih 
prizadevanjih za ohranjanje in spodobno 
vzdrževanje zgodovinskih spomenikov 
in pomnikov. »Kdor ne spoštuje svoje 
preteklosti, tudi bodočnosti ne bo imel«.

Naš odbor tudi ugotavlja, da je prometna 
zagata skozi Vojnik vedno hujša. S tem v 
zvezi je naročil svoji svetniški skupini, da v 
občinskem svetu obudi vprašanje izgradnje 
obvoznice mimo Vojnika, o kateri se je v 
Vojniku  resno razpravljalo že pred več kot 
20 leti. Še prej in bolj realno pa je, da se pri 
pokopališču namesto sedanjega semaforja 
zgradi krožišče in nanj spelje prometnice 
iz naselij ožjega Vojnika. 

Za odbor predsednik
mag. Adolf VIDENŠEK, iur.

SEMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE 
PRI OBRTNI CONI ARCLIN NA 
CESTI R2-430/0282

Z občinskim lokacijskim načrtom za 
OBRTNO-POSLOVNO CONO ARCLIN 
(v nadaljevanju OPC ARCLIN), št. LN 
44/05, ki ga je izdelalo podjetje AR 
PROJEKT, d. o. o., je bila predvidena 
izgradnja omenjene obrtne cone. V LN za 
OPC ARCLIN je bilo predvideno, da se 
bo le-ta na zahodni strani priključevala na 
regionalno cesto R2-430, odsek 0282 Višnja 
vas – Celje. Za ta namen je bilo potrebno 
kapacitetno preveriti, dimenzionirati in 
projektno obdelati predvideno križišče 
lokalne ceste z regionalno cesto. 

Prometno študijo št. APO19-07-E 
so izdelali v podjetju Appia, družbi za 
projektiranje, raziskave in inženiring, 

d. o. o., v kateri so obravnavali in 
medsebojno primerjali štiri variante. 
Prometne obremenitve so bile pridobljene 
iz podatkov o PLDP-ju iz avtomatskega 
števca QLD6 na števnem mestu 68 
Vojnik. Pri kapacitetnih izračunih je bilo 
upoštevano plansko obdobje 20-ih let 
skladno s Pravilnikom o projektiranju 
cest v primeru novogradenj. Sledi kratek 
povzetek njihovih ugotovitev.

Na podlagi izvedenih analiz je bilo 
ugotovljeno, da je že v tekočem letu 
potrebno izvesti ukrepe za povečanje 
kapacitete križišča, saj predlagana 
geometrija nesemaforiziranega križišča 
z dodatnimi prometnimi pasovi za leve 
zavijalce na regionalni cesti ne omogoča 
varno in tekoče odvijanje prometa. 

Iz navedenega razloga je bila v 
nadaljevanju izvedena kapacitetna preverba 
semaforiziranega in krožnega križišča. 
Rezultati izvedene analize so pokazali, da 
so kapacitetni parametri v obeh variantah 
preseženi pred koncem planske dobe. 
Najnižji nivo uslug in zamude vozil znašajo 
Nu = F. Tako v krožnem križišču, kot tudi 
v semaforiziranem križišču, se pojavljajo 
daljše zajezitvene dolžine in imajo vpliv 
na sosednje priključke. V medsebojni 
primerjavi variant je ustreznejše krožno 
križišče, vendar varianta zaradi preseženih 
kapacitetnih parametrov ni sprejemljiva. 

Ker predlagani varianti 
semaforiziranega in krožnega križišča 
nista zagotavljali ustreznih kapacitetnih 
parametrov, smo omenjeni geometriji 
modificirali. Rezultati izvedene analize
so pokazali, da z vidika kapacitetne 
prepustnosti varianta s krožnim križiščem 
še vedno ne zagotavlja ustreznega nivoja 
prepustnosti, saj najslabši nivo uslug znaša 
Nu = F. Ustrezne kapacitetne karakteristike 
na koncu 20-letne planske dobe zagotavlja 
modificirano semaforizirano križišče.

Na podlagi omenjenega je moč 
zaključiti, da z vidika kapacitete edino 
zadovoljivo deluje modificirana geometrija
semaforiziranega križišča z izvedenimi 
dodatnimi prometnimi pasovi. Predvideni 
so pasovi za levo zavijanje na regionalni 
cesti v minimalni dolžini 20 m iz smeri 
Celja, 30 m iz smeri Vojnika ter dodatnimi 
ekskluzivnimi prometnimi pasovi za desno 
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zavijanje (dolžina znaša 20 m iz smeri 
Celja in 25 m iz smeri OPC ARCLIN). 

Predlagana geometrija je s stališča 
prepustnosti ustrezna, saj kapacitetni 
parametri niso preseženi ne v tekočem letu, 
ne na koncu planske dobe 20-tih let, kot je 
predpisana s Pravilnikom o projektiranju 
cest v primeru novogradenj. 

Vsi uvozni in izvozni radiji priključnih 
krakov morajo omogočati neovirano 
zavijanje merodajnemu vozilu – tovornjak 
s prikolico (d = 16,0 m, š = 2,5 m, h = 4,2 
m) v vse prometne smeri. 

Zaradi neenakomerne porazdelitve 
prometnih obremenitev preko dneva le-
te zahtevajo, da se dolžine faz prilagajajo 
trenutni količini prometa. Predlagamo 
urejanje prometa s prometno odvisnimi 
semaforji. Za potrebe semaforizacije 
je potrebno na vseh priključnih krakih 
vgraditi induktivne zanke. Omenjena 

projektna rešitev mora biti preverjena še v 
smislu umestitve predlaganega križišča v 
prostor. 

Na podlagi izvedenih analiz 
dvopasovnih krožnih križišč (T.10) lahko 
zaključimo, da kapacitetni parametri 
dvopasovnega krožnega križišča z 
zunanjim premerom 70 m in dvopasovnimi 
uvozi in izvozi zagotavljajo najbolj ugodne 
kapacitetne parametre na koncu 20-letne 
planske dobe leta 2027, vendar je njegova 
izvedba vprašljiva v smislu umestitve v 
prostor. 

Iz ugotovitev prometne študije sledi,  
da bi glede na kategorijo ceste ter gostoto 
prometa v poštev prišlo le dvopasovno 
krožno križišče z zunanjim premerom 
70 m. To pa prostorsko na omenjeni 
lokaciji ni mogoče izvesti. Glede na to, 
da se omenjena lokacija nahaja med že 
obstoječim semaforiziranim križiščem ter 

nesemaforiziranim križiščem, je vprašljiva 
tudi smiselnost izvedbe krožnega križišča, 
saj le-ta v tem primeru ne opravlja svoje 
funkcije, torej umirjanje ter tekoče 
odvijanje prometa. 

Na podlagi ugotovitev prometne študije 
sta se investitor in skrbnik projekta (Občina 
Vojnik in RRA) odločila za izvedbo 
modificiranega semaforiziranega križišča.
Projektno dokumentacijo št. 18/2007 smo 
izdelali v podjetju Vizura – Vitez, d. o. o., 
za katero je izdala soglasje h gradnji RS, 
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za 
ceste. Izdelano projektno dokumentacijo, 
vključno s prometno študijo in soglasjem 
DRSC, smo nato predali investitorju in 
skrbniku projekta. 

Drago Vitez, univ. dipl. inž. gradb.

Gospodarstvo - komunala
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ŠE VEDNO JE ČAS
ZA ANALIZO TAL

Ker predvidevamo, da imate kmetje 
večino analiz tal, zaradi uveljavljanja 
zahtevkov za EU-standarde – Nitratna 
direktiva, z datumom iz zimskega obdobja 
2004, vam priporočamo, da razmišljate o 
tem, kdaj ponovno vzorčiti tla. Analiza tal 
je veljavna 5 let, gnojilni načrt za travnike, 
pašnike, sadovnjake in vinograde prav 
tako 5 let, za njive s spreminjajočo kulturo 
pa eno leto. 

KDO POTREBUJE ANALIZO TAL IN 
GNOJILNI NAČRT?

Strokovno utemeljeno gnojenje je 
možno le na osnovi analize tal in gnojilnih 
načrtov. Samo strokovno ustrezen gnojilni 
načrt bo namreč pomagal kmetijskemu 
gospodarstvu pri optimizaciji pridelave 
in prispeval k dvigu ravni ekonomičnosti 
kmetijskega gospodarstva. 

Za pridobivanje neposrednih plačil v 
kmetijstvu pa je potrebno imeti analizo tal 
in gnojilne načrte samo v primeru, da ste 
vključeni v kmetijsko okoljski program:

1.SKOP iz naslova Programa razvoja 
podeželja 2004–2006 za vsak GERK; 

2.KOP iz naslova Programa razvoja 
podeželja 2007–2013 za vsak GERK, na 
katerem se uporabljajo mineralna gnojila. 

V primeru enakih lastnosti tal in enake 
vrste rabe več GERK-ov je možno le-te 
zajeti v gnojilni načrt, narejen na podlagi 
ene analize tal.

KDAJ JE NAJPRIMERNEJŠI ČAS ZA 
ODVZEM VZORCA?

Najprimernejši čas za odvzem vzorca 
je po spravilu predhodnega posevka do 
setve novega posevka. S pravočasnim 
vzorčenjem tal boste pridobili povprečen in 
reprezentativen vzorec za neko površino. 

Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

DRUŠTVO »RAZNOLIKOST 
PODEŽELJA« 

Vabilo na 2. zbor članov društva
17. marca ob 16. uri bo na turistični 

kmetiji Slemenšek v Razgorju 2. zbor 
članov našega društva. Vabimo člane, 
pa tudi vse, ki želite izvedeti kaj več o 
skupnem pristopu k razvoju podeželja 
občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, da 
se nam pridružite. Letos bo zbor članov 
volilni. Po zboru bo sledila predstavitev 
projektov v izvajanju.

Spletna stran društva
Aktivirali smo spletno stran www.

razlikost-podezelja.si. Vabimo vas, da 
si jo ogledate, nam morda posredujete 
kakšno pobudo, vprašanje. 

LEADER PROJEKTI
V IZVAJANJU

Uspešno začeli s projektom »Razvoj 
ponudbe učnih in oglednih vsebin na 
podeželju« 

V okviru projekta »Razvoj ponudbe 
učnih in oglednih vsebin na podeželju« 
želimo na območju občin Celje, Laško, 
Štore in Vojnik razviti mrežo ponudnikov, ki 
jih bomo smiselno vključili v izobraževalni 
program vrtcev in šol ter tudi v turistično 
ponudbo kraja.

Izdali bomo katalog ponudbe učnih in 
oglednih vsebin na podeželju za vrtce, šole 
in ostale obiskovalce.

Na KGZS Zavodu-CE smo za 
potencialne ponudnike v januarju izvedli 
dve zelo dobro obiskani delavnici, in sicer 
prvo na temo usposabljanja za delo z otroki  
in drugo na temo kako pripraviti programe 
ogledov za obiskovalce. Na prvi delavnici 
so se bodoči ponudniki usposabljali za 
delo z otroki iz vrtcev in osnovnih šol. 
Vzgojiteljica iz Vrtca Laško Darija Učakar 
in učiteljica Polona Bastič iz OŠ Vojnik sta 
podrobno predstavili učne vsebine v vrtcih 
in v razredih osnovne šole.  Udeleženci 
so spoznali, v katere učne vsebine bi 
lahko vključili predstavitev in ponudbo 
svojih kmetij. V nadaljevanju sta obe 
predavateljici podali zelo koristne napotke 

pri samem delu z otroki oz. pri podajanju 
snovi na takšen način, da je otrokom 
razumljiv in predvsem zanimiv. 

Na drugi delavnici je bil poudarek 
na pripravi programov za obiskovalce. 
Predavateljica Polona Zorko iz STIK-a 
Laško je pripravila zelo dobre napotke 
za sprejem obiskovalcev, ki so zajemali 
načrtovanje ogledov, pripravo primernih 
pogojev za sprejem skupin, oblikovanje 
in izračun cene za ogled kmetije, pripravo 
na vodenje ter ob odhodu skupine obvezno 
analizo izvedbe vodenja. Veliko konkretnih 
primerov je omogočilo lažje razumevanje 
predstavljene teme. V nadaljevanju je Dean 
Muhovec, prav tako iz STIK-a Laško, 
prisotne opozoril, na kaj naj bodo pozorni 
pri pisni predstavitvi svojih programov, ki 
jih bomo predstavili v skupnem katalogu 
ponudnikov učnih in oglednih vsebin na 
podeželju, ki bo na voljo šolam in vrtcem. 
Skupina udeležencev je zelo pestra, nekateri 
že imajo veliko izkušenj pri sprejemanju 
skupin in pridno tržijo svojo dejavnost, 
drugi so šele pri začetni ideji. Udeleženci 
so pohvalili izbor tem in predavatelje  in 
ker se veliko naučijo tudi iz izkušenj 
drugih prisotnih, bomo na njihovo željo v 
okviru projekta vključili oglede kmetij, ki 
svojo dejavnost že tržijo. 

Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.
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DEDIŠČINA JE SKRB VSEH NAS
Porta B, Zavod za razvoj in 
promocijo kulturne dediščine

Revitalizacija kulturne dediščine je 
projekt, ki smo ga na zavodu Porta B 
začeli izvajati oktobra lani znotraj lokalne 
akcijske skupine (LAS) občin Celje, Laško, 
Štore in Vojnik Društvo »Raznolikost 
podeželja«. Namen projekta je oživiti 
kulturno dediščino na območju omenjenih 
občin ter oblikovati pozitiven pristop do 
revitalizacije in vsebinske oživitve vseh 
potencialov naravne in kulturne dediščine. 

Del dediščine danes je kot tak 
ovrednoten, del še čaka na vrednotenje, del 
spomenikov je zaščitenih in v fazi obnove, 
del jih še čaka na razglasitev ali obnovo. V 
sklopu projekta smo izvedli prve delavnice 
po posameznih občinah, kjer smo želeli s 
svojo strokovnostjo in znanjem pomagati 
posameznikom – lastnikom in upraviteljem 
(ne)materialne dediščine pri njeni obnovi 
oziroma vzdrževanju ter pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev. Opravili smo že prve 
oglede na terenu in se z lastniki dogovorili 
za sodelovanje pri obnovi objektov kulturne 
dediščine. Z delavnicami in individualnimi 
svetovanji bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Izdali smo prvi spletni priročnik 
Kako varovati dediščino, v nadaljevanju 
projekta jih bomo še nekaj, postavili bomo 
tudi razstavo in organizirali izobraževanja 
na temo pristopa h kulturni dediščini. 

Ker obnova kulturne dediščine ni 
vedno stvar odločitve posameznika, 
temveč sodelovanje več posameznikov 
znotraj kompetentnih institucij, je najbolj 
pomembno vzpostaviti in negovati 
medsebojni dialog. To smo želeli doseči 
z javnim posvetom stroke in lastnikov 
dediščine s širšega Celjskega. Samo tako 
bomo omogočili enakomeren razvoj 
celotnega področja, ki bo temeljil na 
ohranjanju in revitalizaciji dediščine ter 
njene vključitve v dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah in turistične programe na 
podeželju.

SPOZNAJMO ČEBELARSKO 
DEDIŠČINO
ČEBELARSKO DRUŠTVO 
LAŠKO

Čudovito  čebelarsko razstavo, ki 
že nekaj let domuje v Domu starejših 
Thermane, d. d. in jo je videlo že lepo 
število ljudi iz cele Slovenije, smo se 
namenili nadgraditi s projektom, ki smo ga 
naslovili »SPOZNAJMO ČEBELARSKO 
DEDIŠČINO«. S projektom smo 
kandidirali na razpisu LAS »Raznolikost 
podeželja« za Leader sredstva (nepovratna 
sredstva evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja) in bili tudi izbrani. 

Projekt »Spoznajmo čebelarsko 
dediščino« že pričenjamo izvajati. 
Razdeljen je v tri faze in se bo izvajal 
v letu 2009 in 2010. Ovrednoten je na 
46.037,28 EUR. Sofinanciranje s strani 
Leader bo 38.700 EUR. V projekt so se 
poleg ČD Laško kot pobudnika, prijavitelja 
in izvajalca vključiti tudi STIK Laško in 
Thermana, d. d. Laško. Spisek udeleženih 
pa še ni končan, kajti k sodelovanju je 
povabljenih še kopica strokovnjakov in 
organizacij, računamo pa tudi na pomoč 
občine.

Vabimo vas, da spremljate objave  v 
medijih in se udeležujete naših dogodkov. 

ODPRTI RAZSPISI MKGP 

Trenutno je odprtih le nekaj 
razpisov. Na kratko vam jih 
predstavljam.

Ukrep 121 – za naložbe mladih 
prevzemnikov

Vlagatelji so  kmetijska gospodarstva, 
ki jim je bil ali jim bo dodeljen status 
mladega prevzemnika po vlogi za leto 
2008, podprte so naložbe v osnovno 
kmetijsko dejavnost.

Ukrep 323 – ohranjanje in izboljšanje 
dediščine podeželja

Vlagatelji so lahko pravne in fizične 
osebe ter lokalne skupnosti, ki so lastniki 
objekta ali zemljišča, kjer se bo izvajala 
naložba.

Predmet podpore: obnova kulturne, 
etnološke dediščine na podeželju, ki 
je nepremični spomenik lokalnega ali 
državnega pomena, muzeji na prostem, 
ki prikazujejo kulturo in način življenja 
na podeželju, ekomuzeji, prostori za 
postavitve stalnih razstav etnološke 
dediščine, ureditev in izgradnja tematskih 
poti, ki povezujejo naravne in kulturne 
znamenitosti določenega območja.

Ukrep 113 – zgodnje upokojevanje 
kmetov

Vlagatelji so kmetje, starejši od 57 let, 
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani 
za opravljanja kmetijske dejavnosti, še 
niso upokojeni in so pripravljeni kmetijo 
prenesti na izbranega prevzemnika.

Ukrep 312 – podpora ustanavljanju 
mikro podjetij

Vlagatelji so podjetja, ki so po 
oddaji vloge registrirana za upravičene 
dejavnosti kot s. p., gospodarska družba 
ali zadruga.

Pogoji: vlagatelj mora imeti sedež ter 
izvesti naložbo izven dejavne kmetije, 
vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti 
naložbo izven naselij s statusom mesta, 
...

Ukrep 311 – diverzifikacija v 
nekmetijske dejavnosti

Vlagatelji so lahko podjetja, registrira 
kot kmetija z dopolnilno dejavnostjo, s. 
p., gospodarska družba ali zadruga, ki z 
vlogo dosežejo vsaj 25 točk.

Predmet podpore so naložbe v 
proizvodne dejavnosti, povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji, 
proizvodne dejavnosti, povezane s 
predelavo proizvodov izven Piloge 
I, pridobivanje energije za prodajo iz 
obnovljivih virov energije, prodajne 
dejavnosti (prodaja lastnih in drugih 
proizvodov na kmetiji), turizem 
(nastanitvene dejavnosti, strežba jedi in 
druge negostinske dejavnosti) ter druge 
dejavnosti. 

Za več informacij o razpisih pokličite info 
točko KGZS – Zavoda CE, na številko 

490-75-86. 
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MED, ZAKLAD IZ
ČEBELJEGA PANJA

Med je popolnoma naravno živilo, 
neposreden  dar narave – čebel, ki ne 
potrebuje postopkov predelave, da postane 
uporabno. Čebele oprašujejo rastline in s 
tem pripomorejo k ohranjanju biološkega 
ravnotežja v naravi, pri tem pa nam dajejo 
čebelje pridelke. V »knjigi življenja« 
starih Indijancev je bilo zapisano, 
da se dolžina življenja podaljšuje, v 
kolikor vsakodnevno v svojo prehrano 
vključujemo med in mleko. Med ni 
zdravilo, je živilo živalskega izvora, ki ga 
je cenil že najslovitejši  zdravnik antike 
Hipokrat. Tudi Pitagora ga je cenil, na kar 
kaže njegova izjava: »Če ne bi jedel medu, 
bi umrl 40 let prej.« Dragocenost medu 
so tako cenili že stari narodi. Stari Grki in 
Germani so dojenčkom takoj po rojstvu 
dali malo medu kot simbol naravnih sil, 
od katerih bo odvisno njihovo življenje. 
Med je odlično hranilo, krepčilo, pa tudi 
pomirjevalo, ker pa zavira rast bakterij in 
ima antioksidativne lastnosti, se uporablja 
tudi v ljudski medicini.

Zrel med je razmeroma koncentrirana 
vodna raztopina predvsem treh vrst 
sladkorja, grozdnega (tj. glukoze), sadnega 
(tj. fruktoze) in trstnega ali pesnega (tj. 
saharoze), ki jih lahko spremljajo še drugi 
sladkorji. Poleg sladkorjev pa v medu 
najdemo tudi številne druge sestavine, 
npr. beljakovine, aminokisline, encime, 
vitamine, rudninske in aromatične snovi. 
Ravno prava količina in kombinacija 
teh snovi v njem odmerjata dragocenost 
medu. 

Slovenski čebelarji se še posebno 
trudimo, da ohranjamo kakovost medu, 

zato smo se združeni v Čebelarsko zvezo 
Slovenije odločili uvesti kolektivno 
blagovno znamko »Slovenski med 
kontrolirane kakovosti«. Ta med je 
pridelan skladno z dobro čebelarsko 
prakso, ki je bila pripravljena na osnovi 
načel HACCP, s čimer je zagotovljeno, 
da je tako pridelan med varno živilo. 
Pridobivamo tudi znamko Slovenski med 
z zaščiteno geografsko označbo, ki bo 
nadgradila zdajšnjo blagovno znamko in 
bo uveljavljena tako na državni, kot tudi 
na evropski ravni.

V letu 2008 smo slovenski čebelarji 
dobili svoj tipiziran kozarec za slovenski 
med, ki naš med že na prvi pogled loči od 
tujega medu. Kozarce uporabljamo samo 
za med, pridelan v Sloveniji, in tako med 
že na prvi pogled ločimo od uvoženega.

Slovenci smo že od nekdaj narod 
čebelarjev. V Sloveniji so med tisočimi 
prebivalci kar štirje čebelarji, kar je 
edinstven primer v svetu. Ponašamo se 
tudi s tem, da je Slovenija izvorno območje 
podvrste medonosne čebele, ki ji čebelarji 
rečemo kranjska sivka zaradi sivih dlačic 
na obročkih zadka. Smo tudi edina članica 
Evropske unije, ki je svojo avtohtono 
čebelo zaščitila, kar pomeni, da se pri nas 
ne sme gojiti čebel drugih ras.

Na obisku pri čebelarju pa boste poleg 
medu našli tudi druge dobrote iz čebeljega 
panja, cvetni prah, matični mleček in 
izdelke iz čebeljih pridelkov: medico, 
medeni liker, mešanice osnovnih čebeljih 
pridelkov, ki vam bodo popestrili vsak dan 
in vam pomagali lajšati vsakdanje tegobe.

Nataša Lilek, 
svetovalka za varno hrano

Obveščamo vas, da smo v okviru 
aktivnosti za spodbujanje in promocijo 
Občine Vojnik  v Odboru za gospodarstvo 
in turizem še konec leta 2008 realizirali 
zastavljeni cilj, in sicer postavitev i-točke, ki 
bo našim gostom, občanom in ponudnikom 
omogočila vir informacij na enem mestu. 
Ker smo na Občini Vojnik zaradi boljše 
dostopnosti strankam že pred časom odprli 
sprejemno pisarno v pritličju desno, je 
bilo smiselno, da to točko postavimo v isti 
prostor. Tam lahko sedaj na enem mestu 
dobite zloženke in ostali promocijski 
material, ki so ga izdali ponudniki storitev 
in je namenjen vam, dragi gostje. Prav tako 
si lahko v vitrini ogledate nekaj spominkov 
in izdelkov domače obrti. Kljub kratkemu 
času delovanja te točke pa so odzivi naših 
občanov in gostov zelo dobri.

Dostop do i-točke je mogoč od 
ponedeljka do četrtka  od 8. do 12. in 
od 13. do 15. ure, v sredo  popoldne 
od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 

13. ure. 

Petra Pehar Žgajner, 

Tipiziran kozarec za slovenski med.
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 20/69, 13. MAREC 2009

 VSEBINA:

  1. SEJE OBČINSKEGA SVETA
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POVZETEK 19. SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 19. redni 
seji, dne 13. 11. 2008:

potrdil zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik z dopolnitvijo razprave Sama Kuneja pod 7. točko, prav 
tako potrdil zapisnik slavnostne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik z dne 3. 10. 2008 s popravkom pri cesti Socka – Vitanje;

sprejel sklep o povišanju cene takse 0,17029 EUR/m3 za 70 %, 
tako da nova višina takse na onesnaževanje voda znaša 0,28949 
EUR/m3;

sprejel sklep o določitvi ekonomskih cen za programe 
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik;

imenoval naslednje za predstavnice ustanovitelja v Svetu 
zavoda Osnovne šole Vojnik: Tjašo Podergajs, Brezovnikova 9, 
Vojnik; Marijo Gobec, Višnja vas 15, Vojnik in Bredo Koštomaj, 
Cesta v Šmartno 30, Vojnik; za predstavnika ustanovitelja v 
nadzornem svetu družbe Vodovod – Kanalizacija, d. o. o. je 
imenoval Dušana Horvata, za predstavnika ustanovitelja v 
nadzornem svetu družbe Simbio, d. o. o. je imenoval Sama Kuneja 
in za člana ožje projektne skupine za pripravo strategije Občine 
Vojnik je imenoval dva nova člana: Žarka Samca in Barbaro 
Mikuš;

soglašal z nakupom zemljišča za zbirni center Občine Vojnik 
v skupni izmeri 4561 m2 in prodajo zemljišč v skupni izmeri 199 
m2. Občina Vojnik bo navedeno zemljišče odplačala javnemu 
podjetju Simbio v petih letih iz proračunske postavke 4040140;

s parc. št. 951/4 – travnik v izmeri 139 m2, 951/5 – travnik v 
izmeri 381 m2, 956/5 – travnik v izmeri 100 m2, 956/7 – travnik v 
izmeri 61 m2, 957/3 – travnik v izmeri 396 m2, 957/4 – travnik v 
izmeri 684 m2, 957/5 – travnik v izmeri 2800 m2, vse k. o. Vojnik 
trg, dopolnil sklep o letnem načrtu pridobivanja premoženja 
Občine Vojnik za leto 2008, in sicer v orientacijski vrednosti 
296.465 EUR  in prav tako s parc. št. 944/8 k.o. Vojnik trg (pot v 
izmeri 129 m2) in parc. št. 944/6 k.o. Vojnik trg (pot v izmeri 70 
m2) dopolnil sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2008, in sicer v orientacijski 
vrednosti 12.935 EUR;

zaradi zasledovanja javnega interesa sprejel sklep, da ne podeli 
0,5 koncesije Rodolfu Emiliu Potočniku za področje splošne 
medicine in ne objavi javnega razpisa za podelitev koncesije na 
omenjenem področju.

POVZETEK 20. SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 20. redni 
seji, dne 4. 12. 2008:

potrdil zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik s popravkom Jožeta Kocmana pod 2. točko;

sprejel osnutek odloka o proračunu za leto 2009  in prav 

tako sprejel sklep o zagotovitvi sredstev v višini 29.000 EUR v 
proračunu za leto 2009 za namen adaptacije poslovnih prostorov 
Frankolovo 7; 

sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN za 
poslovni center Arclin (Stepančič);

 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik v prvi 
obravnavi, kjer ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe 
in dopolnitve besedila tega akta,  zato je prešel Občinski svet 
Občine Vojnik v njegovo drugo obravnavo ter sprejel Odlok o 
turistični taksi v Občini Vojnik;  

sprejel sklep o vzpostavitvi območnega razvojnega 
partnerstva za območje »Osrednje Celjsko« in sprejel sklep, s 
katerim pooblašča župana Občine Vojnik za podpis pogodbe o 
vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje 
»Osrednje Celjsko« ter podpis nove pogodbe v primeru vstopa 
novih nosilcev v območno razvojno partnerstvo »Osrednje 
Celjsko«;

 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov 
ter o povračilih stroškov v prvi obravnavi, kjer ni bilo pripomb, 
ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve besedila tega akta, 
prešel Občinski svet Občine Vojnik v njegovo drugo obravnavo 
ter sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov 
ter o povračilih stroškov v drugi obravnavi;

seznanil se je s poročiloma nadzornega odbora o izvedenem 
pregledu uresničevanja koncesijske pogodbe s podjetjem PS RAJ, 
d. o. o. in izvedenem pregledu popisa za leto 2007.

Ines Novak

OBVESTILO

DRUŠTVA S PODROČJA KULTURE, SOCIALE IN 
ŠPORTA OBVEŠČAMO, DA SE V LETU 2009 DODATNI 

PROGRAMI (IZVEN RAZPISOV 2009) ZARADI 
OMEJITVE SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE VOJNIK 

ZA LETO 2009 NE BODO SOFINANCIRALI. 

Odbor za družbene dejavnosti

URADNE URE KS FRANKOLOVO

Obveščamo vas, da se bodo s 1. aprilom 2009 spremenile 
uradne ure:

ponedeljek od 8.00 do 12.00, 
sreda  od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30, 

petek od 8.00 do 12.00.

Elektronski naslov: ks-frankolovo@amis.net

Uradni del
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju

programov na področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma

v letu 2009

1.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Vojnik. 

2.Okvirna višina razpisanih sredstev – za izvajanje razpisanih 
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2009 predvideno 
7.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.

3.Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na 
področju turizma na območju Občine Vojnik, njihovi programi pa 
vsebujejo naslednje aktivnosti:

ohranjanje kulturne in naravne dediščine; 
urejanje in varstvo okolja; 
organiziranje in usklajevanje prireditev; 
izvajanje promocijske in informativne dejavnosti; 
izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje 

na področju turizma; 
projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 

drugih društev ter drugih organizacij.

4.Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje 

podatke: 
izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine 

Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na internetni 
strani Občine Vojnik www.vojnik.si ;

dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik;
da so registrirani po Zakonu o društvih oziroma po Zakonu o 

zavodih;
vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2008;
vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2009, ki ga je

sprejel pristojni organ,
dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom 

oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov 

do vključno srede, 15. aprila 2009, do 12.00. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

5.Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
(Uradni list RS št. 17/04 in  33/07).

6.O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v 

roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

7.Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na 
telefonskih št. 03/ 78-00-622 ali 041 677-686 (Mojca Skale).

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik in Odloka o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 126/08) 

objavlja za leto 2009 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2009

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne 
dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:

– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 
kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano tudi kulturno dejavnost;

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki 
presega vzgojno-izobraževalne programe;

– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih;

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti;

– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investicije 
v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene 
akcije.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

da imajo sedež v Občini Vojnik;
da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 
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leto pred objavo razpisa;
da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
da imajo evidenco o članstvu;
da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto;

da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na 
primeren način predstavljajo Občino Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 20.050,00 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev

Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila v
obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2009. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 15. 4. 2009. 
Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko 
ali jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 
3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine 
Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik;
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 

razpisu;
natančen opis programov;
poročilo porabe sredstev za leto 2008; 
plan dela za leto 2009 in
posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski, 

državni oz. meddržavni ravni.

Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2009«. Na 
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel v 
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih Občine 
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog 
odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina 
Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
kulturnih programov po potrditvi predloga na seji Odbora za 
družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v 
času uradnih ur obrnejo na referentko za družbene dejavnosti, 
Barbaro Mikuš, tel.: 7800-623 in 7800-620, e-naslov: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-

humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik 
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 126/08) objavlja za leto 2009

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov organizacij in društev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2009

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih 
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: 
izvajalcev). 

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na
osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina 
Vojnik iz sredstev proračuna. 

Uradni del
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Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:

programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne 
programe (zakonska ali pogodbena obveznost);

investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na 
območju Občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program 
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Vojnik;

da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

da imajo urejeno evidenco o članstvu;
da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik 

redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan 
aktivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 5.650,00 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2009 in število 
občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo 
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:

program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje 
socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene 
jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 
izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;

program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z 
okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča 
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v 
vsakdanje življenje);

reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno 
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju Občine Vojnik;

realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge 
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;

program je namenjen pomoči družinam in posameznikom 
izven organizacije;

program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico;

program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma 
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;

sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 
10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:

a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,

c) več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine 

Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu 
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % doseženih 
točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2009. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 15. 4. 2009. 
Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno 
pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela 
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na 
spletni strani www.vojnik.si ;

dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

natančen opis programov;
poročilo porabe sredstev za leto 2008 in
plan dela za leto 2009.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel 
v roku osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine 
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje 
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z 
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji 
Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v 
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zvezi z razpisom v času uradnih ur pri referentki za družbene 
dejavnosti Barbari Mikuš, tel.: 7800-623 in 7800-620, e-
naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si. 

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik 

Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. 
l. RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika 

o sofinanciranju športa v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04),
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 

126/08) in Letnega programa športa Občine Vojnik za leto 2009 
objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2009

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok. 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport.
4. Kakovostni šport.
5. Druge dejavnosti:
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu;
medobčinske in občinske športne prireditve;
delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni Občine 

Vojnik.

2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih
programov

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Vojnik ali so registrirane izključno na 
regijskem nivoju in   vključujejo tudi občane Občine Vojnik;

- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih   športnih aktivnosti;

- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.

3. Upravičenci 
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih 

programov:
- športna društva;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem na območju   Občine Vojnik;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 

ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa s sedežem na območju Občine 
Vojnik,

- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v Občini 
Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev
 
Okvirna vrednost razpisa je 43.288,00 €.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 

interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si; 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
javnem razpisu;

- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov in urnikom vadbe;

- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in
navedeni morajo biti viri sofinanciranja;

- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove 
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za 
opravljanje športne dejavnosti.

6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 

priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 15. 4. 2009. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana 
v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2009«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje 

župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev
in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. 

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
v 10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene 
dejavnosti.

8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji 

z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na referentko za družbene 
dejavnosti, Barbaro Mikuš, tel.: 7800-623 in 7800-620, e-naslov: 
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA 
TUDI ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO 

PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 15. 4. 2009 
ODDAJO SVOJE VLOGE.
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KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

23. 3. in 24. 3. 2009
ARCLIN pri Svetel, Pot v Lešje
RAZGOR pri Rečnik (trgovina) 
KONJSKO – igrišče 

25. 3. 2009
BOVŠE – transformator   
GLOBOČE – cesta v Dedni Vrh
CESTA v Šmartno – odcep Konjsko

26. 3. 2009
VIŠNJA VAS – Kapla
VIŠNJA VAS kapela pri Jelen V.
LEŠJE – odcep pri Kovač

KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

23. in 24. 3. 2009 
pri Vovk, Dol pod Gojko 10
v križišču Lindek – Beli Potok
pri Cirilu Pinter, Lipa 20

25. 3. 2009
pri Fijavž, Lipa 4
pri Ločnikar, Stražica 14
pri Operčkal, Lindek 12

26. 3. 2009
pri lipi v Bez. Bukovju št. 6
pri Senegačnik, Rove 12
pri Žerovnik, Frankolovo 18

27. 3. 2009
pri Škoflek, Rakova Steza 5
pri Čretnik, Frankolovo 47/a
v križišču Dol-Briše, Dol 1

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA 
CERKEV

23. 3. 2009
pri Cehner, Vizore 7
pri mostu (kapeli) v Hrenovi 
pri Kadilnik, Hrenova 20   

24. 3. 2009
pri Ovčar, Homec 12
pri Šilihovi kleti, Novake
pri Zupanek, Novake 21

25. 3. 2009
pri Klinc, Zlateče  24
pri Klinc, Landek 22
pri Klinc, Vine 11

26. 3. 2009
pri Štokovnik, Socka 1/b
pri Smrečnik, Čreškova 15
pri Pogladič, Velika Raven 7

27. 3. 2009
pri Majcen, Trnovlje 26
pri Selčan, Selce 10
pri Delčnjak, Trnovlje 15

Uradni del

ČISTILNA AKCIJA

Občina  Vojnik obvešča, da bo občinska akcija ČIŠČENJA OKOLJA  od ponedeljka, 23. marca, do vključno sobote, 28. marca 
2009, ko bo glavna akcija čiščenja. V akcijo se naj vključijo vsi občani naše občine, še posebej vsa društva, ki organizirano delajo na 
našem območju, ter šole in vrtec. Akcijo bodo vodile krajevne skupnosti, zato bodite pozorni na obvestila v dneh pred 23. marcem in 
se vključite tam, kjer mislite, da je najbolj prav. V primeru slabega vremena bo čistilna akcija teden dni kasneje. Kontejnerska mesta 
bodo objavljena naknadno na krajevno običajen način. 

ČISTILNA  AKCIJA 2009 – od 23. 3. do 28. 3. 2009

VELIKI KONTEJNERJI:

KS VOJNIK 23. 3.–25. 3. 2009 26. 3.–28. 3. 2009

- ARCLIN pri Kovač - IVENCA odcep za Male Dole

28. 3. 2009
na parkirišču od semaforja pri pokopališču  proti 

cerkvi (na desni strani)
KS FRANKOLOVO 23. 3.–25. 3. 2009

                ČREŠNJICE pri Kračun PODGORJE pri Ribič

28. 3. 2009

v parku pri graščini Frankolovo

KS NOVA CERKEV 23. 3.–25. 3. 2009 26. 3.–28. 3. 2009

LEMBERG pri avtobusnem postajališču SOCKA pri mostu (za trgovino)

23. 3.–28. 3. 2009

NOVA CERKEV pri gasilskem domu

MALI KONTAJNERJI:
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Utrinki iz šole in vrtca
ENOTA FRANKOLOVO 

December je čas pričakovanj in 
obdarovanj, čas Miklavža, Božička in 
Dedka Mraza. Še posebej se jih veselijo 
otroci. Ko samo omenimo ime kakšnega 
od teh dobrih mož, se jim oči zasvetijo 
in že so polni idej z različnimi željami, ki 
bogatijo naše praznične dni. Da je mesec 
december res nekaj posebnega, poskrbimo 
za to tudi strokovni delavci, da skupaj z 
otroki  praznično uredimo prostore vrtca. 
Z otroki smo izdelovali različne izdelke, 
okraske, ki krasijo naše prostore. Postavili 
smo tudi božično smrečico, ki smo jo 
okrasili z okraski iz različnih snovi, iz 
slanega testa,  papirja. Prisluhnili smo 
mnogim pravljicam in prepevali pesmi o 
zimi ter praznične pesmi.

V veselem decembru smo strokovni 
delavci iz vseh treh oddelkov izvedli tudi 
srečanja otrok in staršev, za katera smo 
se predhodno dogovorili že na prvem 
roditeljskem sestanku. Vsaka skupina je 
srečanje izvedla na poseben način. Vsem 
pa je bila skupna pravljica.

V skupini najmlajših so starši izvedli 
dramatizacijo z lutkami z naslovom 
pravljice »Božiček že prihaja«. Starši 
odlično zaigrali pravljico, za kar smo jih 
nagradili z bučnim aplavzom otrok in 
vseh prisotnih. Otroci so pravljici pozorno 
in potrpežljivo prisluhnili, zlasti všeč so 
jim bile lutke, za katerimi so se skrivale 
njihove mamice. Srečanje smo zaključili s 
toplim božičnim čajem. 

V skupini »sredinčkov« sta vzgojiteljici 
izvedli dramatizirano pravljico »Trije 
medvedki in Zlatolaska«. Po ogledu si 
je še vsak otrok ob pomoči starša izdelal 
lutko medvedka.  

Otroci vseh treh skupin so se peljali 
tudi z vlakom Rogačem Dedku Mrazu 
naproti. Vožnja je bila kratka, prijetna, 
polna smeha, vzdušje smo popestrili še s 
petjem pesmic. 

Presenečenj pa v tem mesecu še ni 
bilo konec. Med božičnimi prazniki nas 
je obiskal Božiček, ki  nas je obdaril s 
prijazno besedo ter s sladkostmi v košari. 

Zapisala vzgojiteljica Klaudija Lubej,
OE Frankolovo

ENOTA VOJNIK

Čar decembra je prav gotovo v 
skrivnost in pričakovanje odeto bogato 
in raznovrstno okolje in dejavnosti, ki se 
odvijajo v posameznih oddelkih.

In ena izmed mnogih dejavnosti, ki 
spodbujajo ustvarjanje prijetnega vzdušja, 
so gotovo lutkovne predstave. V naši 
skupini se je za tako dejavnost odločilo 
nekaj mamic otrok in pripravile so 
predstavo, v kateri so se spraševale, zakaj 
letos še ni snega. 

Otroci so ob pogledu na svojo mamico 
– snežinko ali snežaka bili začudeni, hkrati 
pa ponosni in veseli tako kot vsi ostali, ki 
smo spremljali predstavo.

Vzgojiteljica Magda Šrekl in 
pomočnica Olga Močenik

ENOTA SOCKA

V letošnjem šolskem letu smo se s 
starši na roditeljskem sestanku dogovorili 
o naših skupnih dopoldanskih srečanjih. 
Srečujemo se vsako drugo in zadnjo sredo 
v mesecu. Starši nam na ta dan pripravijo 
dejavnosti presenečenja – nekaj, kar jim je 
v veselje in bi razveselilo ter zabavalo tudi 
nas najmlajše (predstavijo poklic, hobije, 
druga znanja).

Na zadnjem srečanju nas je obiskala 
Aleksejeva mamica, gospa D. Hribernik, 
in nas s pesmijo in plesom popeljala v 
»svet palačink«. Ob poslušanju pesmice 
Palačinke smo spoznali sestavine za 
pripravo le-teh, kasneje pa smo se imeli 
možnost preskusiti tudi v pripravi testa za 
palačinke.

To pa še ni vse – ob koncu srečanja 
nam je Aleksejeva babica prinesla že 
pečene palačinke, katere smo si namazali 
z marmelado in nuttelo in se posladkali z 
njimi. 

V bodoče pričakujemo še veliko 
zanimivih in zabavnih srečanj – o tem pa 
kdaj drugič.

Vzgojiteljica Nina Kotnik in 
pomočnica Irena Podpečan
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POKLICNO USMERJANJE
V 9. RAZREDU

V 9. razredu osnovne šole se moramo 
odločiti, v katero srednjo šolo se bomo 
vpisali. Šola nam je pri tem pomagala in 
odšli smo na obisk dveh srednjih šol. 

V novembru smo obiskali Poslovno-
komercialno šolo v Celju. Na začetku smo 
se zbrali v telovadnici, kjer so učenci te 
šole pripravili pevsko točko z naslovom 
Lahko ti je žal. Jaz sem se potem odločila 
za Plesno delavnico in delavnico z 
naslovom Čokoladnica. Ta mi je bila 
najbolj všeč. V tretji delavnici z naslovom 
Digitalne fotografije je vsak naredil eno
svojo fotografijo. Vsi smo bili navdušeni.

V sredini decembra smo bili na Srednji 
šoli za gostinstvo in turizem v Celju.  V 
veliki dvorani nas je pozdravil gospod 
ravnatelj. Obiskali smo več učilnic, kjer so 
imeli pouk. V učilnici za turistično vzgojo 
smo izvedeli, da gresta tretji in četrti 
letnik v Grčijo. Najbolj je bilo zanimivo 
v učilnici, kjer smo pripravili pogrinjek. 
Zlagali smo pribor in prtičke. Videli smo, 
kako se dela gosti sok in spoznali različne 
vrste kozarcev. Na koncu smo v kuhinji 
pripravili sadne okraske, s katerimi smo se 
z veseljem posladkali.

Vesela sem, da sem lahko obiskala tako 
zanimivi srednji šoli. 

Eva Potočnik, 9. r.

ZIMSKO VESELJE

Otroci smo že nestrpno pričakovali 
sneg. Povsod je že zapadel, pri nas pa 
ga je bilo le za vzorec. Končno je začelo 
snežiti. Z učiteljico smo se dogovorili, da 
naslednjo uro športne vzgoje preživimo na 
snegu. 

Naslednji dan, v petek, smo prinesli v 
šolo smučarske kombinezone in rokavice. 
Nestrpno smo čakali na  športno vzgojo. 
Končno smo odšli v park. Tam smo naredili 
sneženega moža. Sošolka Kaja je od doma 
prinesla korenček, kostanje smo uporabili 
za oči in gumbe. Mala vejica, ki je ležala 
na tleh, je postala snežakova usta, za metlo 
pa smo mu dali kar vejo. Ker nismo imeli 

klobuka, smo mu izdelali pričesko iz listja. 
Bil je imeniten. Da mu ne bi bilo dolgčas, 
smo naredili še dva snežaka. Poskušali 
smo narediti tudi sneženo hišico, pa je bilo 
premalo snega. Malo smo se še kepali, 
potem pa smo morali domov, saj so starši 
že prihajali po nas. 

Imeli smo se zelo lepo.

Tinkara Flis, 3. razred

STARE OTROŠKE IGRAČE V OŠ 
FRANKOLOVO

V OŠ Frankolovo izvajamo projekt 
ekošole, v katerem smo precej dejavni. K 
sodelovanju smo povabili društvo Talon 
Frankolovo, ki ohranja stare šege v kraju 

in tudi spomin na stare otroške igrače. Na 
njihovo pobudo smo v okviru projekta 
ekošola predstavili stare igrače in njihovo 
izdelavo. 

Učiteljica Greta Jošt je predstavila 

sedem starih igrač, ki so prej že nekaj 
let nastajale v društvu. Te igrače so: 
telovadec, drdlca, frulica, polžek, piščalka, 
vrtavka in vrtljivi gumb. Predstavitev je 
zajemala zgodbe o nastajanju pred več 
kot petdesetimi leti, način izdelave in opis 
materialov. Igrače so narejene iz samih 
naravnih materialov: les, vrvica, orehi, 
leskove, vrbove veje in podobno.

Učenci prvega razreda so na svojem 
tehniškem ekodnevu izdelovali vrtljivi 
gumb. Društvo je pripravilo dovolj 
materiala, polizdelkov in sodelovalo 
pri izdelovanju. Skozi luknjici lesenega 
gumba so napeljali vrvico, ki so jo na 
konceh zavezali na kratki paličici zaradi 
lažjega držanja pri vrtenju gumba.

Na koncu smo v šolski knjižnici 
pripravili razstavo, ki prikazuje igrače in 
opisuje postopek izdelave.  

Nina Križanec Rodica, OŠ Frankolovo
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OTOK MODRIH DELFINOV 
 

V šoli smo za ekobralno značko prebrali 
knjigo Otok modrih delfinov. Knjiga
pripoveduje o deklici po imenu Karana, ki 
je živela na otoku. Nekega dne ji je v boju 
umrl oče, čez nekaj časa pa še njen mlajši 
brat Rama. Karana se je odločila, da se bo 
maščevala divjim psom. Naslednji dan je s 
puščico zadela njihovega poglavarja. Pa se 
ji je zasmilil, zato mu je pomagala, postala 
sta najboljša prijatelja in dala mu je ime 
Rontu. Potem pa je čez nekaj dni prišla 
ladja in z njo beli možje. Karana in Rontu 
sta odšla z njimi in srečno živela. Ko smo 
knjigo prebrali, je vsak narisal svojo risbico 
o tem, kar si je najbolj zapomnil. Risbe 
smo predstavili v učilnici za angleščino. 
Knjiga je bila vsem zelo všeč.

Patricija Stermecki, 6. razred OŠ 
Frankolovo

DARILCA

Pri razredni uri smo se odločili, da 
bomo naredili škatle, v katere bomo za 
novo leto dali darila za starše. Odločili 
smo se, da bomo v šolo prinesli vsak svojo 
škatlo in okrasne prtičke. Najprej smo vzeli 
čopiče in jih namočili v posebno lepilo 
za servietno tehniko. Potem smo en del 
prtička položili na škatlico in pomazali z 
lepilom. Na vseh delih smo naredili enako, 
dokler ni bila škatlica polepljena s prtički. 
Potem smo jih dali sušiti. Imeli smo zelo 
lepa darilca. 

Hana Šlaus, 6. razred, OŠ Frankolovo

JUTRANJE PRESENEČENJE

Neko jutro nas je v 4. razred prišla 
obiskat starejša učiteljica. Najprej se nam 
je predstavila, saj je nekateri niso poznali. 
Povedala nam je, kako je poučevala, kakšna 
pravila so bila takrat, kako so bili učitelji 
strogi in kakšne kazni so dajali otrokom. 
Zastavljali smo ji veliko vprašanj. Na čisto 
vsa vprašanja nam je lepo odgovorila. 
Povedala nam je tudi, kako je bilo, ko 
je začela hoditi v šolo. V enem razredu 
je bilo veliko učencev in en sam učitelj. 
Imeli so lesene klopi. Uporabljali so črno 
tablo z belo kredo. Redko so uporabljali 
barvne krede. Najboljše učence so vpisali 
v zlato knjigo, neuspešne učence pa v črno 
knjigo. 

Da nas je gospa Hedvika obiskala, je 
bilo veliko presenečenje za vse učence 
našega razreda. V imenu učencev sta se 
Blaž in Maruša poslovila od nje z lepo 
besedo in s simbolnim darilom. Bilo je res 
lepo. 

Sara Pšeničnik, 4. razred OŠ Frankolovo

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
OŠ VOJNIK V BOŽIČNEM IN 
NOVOLETNEM ČASU 

V prvih prazničnih dneh meseca 
decembra je šolski Mladinski pevski 
zbor najprej pripravil koncert za delavce 
naše šole, takoj zatem pa še za starše in 
ostale obiskovalce. Zapeli smo domače in 
tuje božične pesmi. Petje smo popestrili 
z različnimi glasbili in instrumenti. Na 
drugem koncertu se nam je pridružil Moški 
pevski zbor KUD Franceta Prešerna Vojnik, 
ki ga tudi vodi naša zborovodkinja Emilija 

Kladnik Sorčan. Zapeli so kolednice.
Na začetku januarja smo devetošolke 

zapele  na županovem sprejemu za 
sodelavce občine, društev in krajevnih 
skupnosti. Nastopale smo z venčkom 
božičnih pesmi, skupaj s pevko Klavdijo 
Winder, ki je zaposlena na naši šoli, pa 
smo zapele znano pesem Dan ljubezni.

Od  16. do 18. januarja so člani zbora 
odšli na intenzivne pevske vaje v vas 
Gorenje nad Zrečami. Tam smo združili 
obilico petja, druženje ter različne igre in 
zabavo na snegu.

Zadnji nastop našega zbora pa je bil na 
svečnico, prepevanje božičnih pesmi med 
mašo v cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku.

Naše petje je bilo vsakič nagrajeno z 
aplavzi in s pohvalami.  Ker pa smo  med 
intenzivnimi pevskimi vajami pripravili 
že nov program, se bomo z njim kmalu z 
veseljem predstavili.  

Urška Oprčkal

Utrinki iz šole in vrtca
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Na koncu sveta je ...

Učenci 4. razreda so po obravnavi pesmi 
Nika Grafenauerja Kaj je na koncu sveta 
poustvarjali. Sara Pšeničnik je spesnila 
prav zanimivo besedilo. 

»Kaj je na koncu sveta,«
so tuhtali otroci. 

»Na koncu sveta 
je pesnik doma,
je pesem napisal

in v koš jo zabrisal,«
je rekla Anja. 

»Ne,« je rekel Jani,
»na koncu sveta
živi teta Rička,
ki je pravkar

peljala fička.«

»Na koncu sveta
živi lepa mačka,

ki jo močno boli tačka,«
je rekel Rok. 

»Ni res,«
je rekel Martin,
»na koncu sveta 

je vojna.
Bo vojna minila,

se bo sreča vrnila.«

»Na koncu sveta
je en velik zvonec,

ki naznanja zgodbe konec,«
so rekli vsi ostali skupaj.  

Sara Pšeničnik, 4. razred OŠ Frankolovo

OŠ VOJNIK NA  DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU V KOŠARKI

OŠ Vojnik je v tem šolskem letu edina 
šola, ki ji je uspelo v obeh kategorijah priti 
v finale področnega prvenstva v košarki. 
Tako so, starejši dečki kot tudi deklice, 
postali občinski podprvaki. V finalu 
področnega prvenstva pa so dečki osvojili 
4. mesto in tako zaključili s tekmovanjem. 
Deklice smo bile uspešnejše in se uvrstile 
v četrtfinale državnega prvenstva, kjer 
smo zopet presenetile z uvrstitvijo na 
nadaljnje tekmovanje. Polfinalna tekma 
je načrtovana za mesec marec. Deklice si 
želimo uspeha in vneto treniramo!

Ne smemo pa pozabiti še na mlajše 
deklice in dečke, ki so v januarju začeli 
igrati v medobčinskem prvenstvu. Tako 
eni kot drugi so se uvrstili v finale. 

OŠ VOJNIK V ŠKL

V prejšnji številki Ogledala smo 
objavili spodbudne rezultate prvega dela 
tekmovanja v ŠKL-ju,  sedaj pa so znani 
novi, nadvse presenetljivi in navdušujoči.  

Tekma OŠ Vojnik proti OŠ Livada 
Velenje se je končala z rezultatom 64 : 
42. Potem pa je bila povratna tekma z OŠ 
Livada malce zahtevnejša in smo po zelo 
borbeni igri izgubili z rezultatom 37 : 28. 
Proti OŠ Šentjur smo ponovno zmagali, 
ampak sedaj še z večjo razliko 36 točk 
oz. 71 : 35. S temi rezultati smo uvrščeni 
visoko na lestvici v  naši skupini in smo se  
kot prvi nosilci uvrstili v četrtfinale ŠKL-
tekem.

Sedaj smo v ožjem krogu favoritov 
za končno zmago. Med ekipami, ki so se 
neposredno uvrstile, je tudi ekipa iz OŠ 
Draga Bajca Vipava, ki je bila izžrebana kot 
naša nasprotnica v nadaljnjem tekmovanju. 
Upamo na uspeh!

Urška Oprčka, 9. r. 

OBVESTILO

Javni zavod Zdravstvenega doma Celje obvešča, da se s 1. aprilom 2009 ukinejo 
redne dopoldanske ambulante v ZP Vojnik in Štore. Vsa nujna medicinska pomoč, 
pediatrična ambulanta, šolska ambulanta in laboratorij pa se bodo izvajali v ambulantah 
ZD Celje. Nujna medicinska pomoč 24 ur dnevno, pediatrična in šolska ambulanta pa 
od 7. do 12. ure v soboto dopoldan. Obseg dela v ZP Vojnik in Štore se ne bo zmanjšal, 
saj se bo podaljšal ordinacijski čas med tednom od ponedeljka do petka na račun 
rednih sobotnih ambulant.
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Ljudje ki jih obiščemo ko je najbolj hudo

Prim. asist. Jana Govc – Eržen, dr. 
med. se je rodila leta 1957 v Preboldu. 
Obiskovala je 1. Gimnazijo v Celju in leta 
1981 diplomirala na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani. Specialistični izpit iz splošne 
medicine je opravila leta 1991. Od diplome 
dalje je zaposlena v JZ Zdravstveni dom 
Celje, od leta 1995 dela kot predstojnica 
in specialistka splošne medicine v 
Zdravstveni postaji Vojnik-Dobrna. 

Vaše delo je zelo obsežno in zanimivo. S 
čim vse se ukvarjate? 

Od leta 1991 sem vključena kot 
mentorica v procese izobraževanja 
študentov, sekundarijev in specializantov 
družinske medicine. Sem članica Upravnega 
odbora Združenja zdravnikov družinske 
medicine. Redno sodelujem kot vabljena 
predavateljica na strokovnih srečanjih 
za zdravnike in objavljam strokovne 
prispevke. Leta 2006 sem organizirala prvo 
strokovno srečanje družinskih zdravnikov 
v Celju, ki nosi naslov Staroste splošne 
medicine v celjski regiji, Majhnovi dnevi. 
Organiziram učne delavnice za mentorje 
v družinski medicini. S strani Zdravniške 
zbornice Slovenije sem imenovana za 
nadzorno zdravnico in članico izpitne 
komisije na področju družinske medicine, 
od leta 2004 dalje sem članica Upravnega 
odbora za osnovno zdravstvo Zdravniške 
zbornice Slovenije.

Posebno področje vašega dela je 
posvečeno žilnim obolenjem. Kakšni so 
projekti vašega dela?

Delujem na področju promocije 
zdravja, leta 2002 me je minister za zdravje 
imenoval za nacionalno koordinatorko 
na področju preventive srčno žilnih 
obolenj. Sodelovala sem pri pripravi in 
izvedbi Nacionalnega programa primarne 
preventive na področju bolezni srca in 
žilja ter pri izobraževanju kadrov, ki ta 
program danes uspešno izvajajo. Izvedla 
sem številna predavanja, projekte in 
medijske aktivnosti na tem področju 
(»Živimo zdravo«, »Hujšajmo zdravo«, 
»Slovenija v gibanju«, »Promocija 
uživanja sadja in zelenjave«...), sodelujem 
kot spletna svetovalka za mlade v projektu. 
Zaradi strokovnih dosežkov mi je leta 
2004 minister za zdravje podelil naziv 
primarijka.

Ste predsednica organizacijskega odbora 
Zdravniškega društva Celje in aktivna 
članica združenja za boj proti raku dojk 
– Europa Donna. 

Sem aktivna članica Zdravniškega 
društva Celje in kot predsednica 
organizacijskega odbora za izvedbo 
Valčkovega plesa Celjskega zdravniškega 
društva že vrsto let organiziram odmeven 
družabni dogodek v Celju. Od ustanovitve 
slovenskega združenja za boj proti raku dojk 
– Europa Donna aktivno delujem v njegovem 
upravnem odboru, kjer si prizadevam za 
uveljavitev programa za zgodnje odkrivanje 
raka dojk ter poudarjam pomembnost 
zagotavljanja enakih možnosti za zgodnje 
odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo za 
vse bolnike. Moja zamisel se je uresničila 
z dražbo rožnatega hladilnika in s tem 
smo pomagali pri zagotovitvi pomembnih 
sredstev za nakup CT-aparata za celjsko 
bolnišnico, ideja je že prestopila slovenske 
meje in podobna dražba se je v letošnjem 
letu uspešno izvedla na Hrvaškem.

Kakšno je vaše mesto na političnem 
področju?

Na lokalnih volitvah leta 2006 sem bila 
na listi LDS izvoljena kot svetnica v Mestni 
svet občine Celje, sem podpredsednica 
Odbora za družbene dejavnosti in članica 
Odbora za kmetijstvo Mestne občine Celje. 
10. januarja 2007 sem bila z veliko večino 
glasov izvoljena za predsednico MO LDS 
Celje.

S svojim delom in z dosedanjimi 
prizadevanji ste dokazali, da postavljate 
v ospredje skrb za človeka in skrb za 
kakovost njegovega življenja, za izboljšanje 
življenjskih razmer za vse skupine ljudi, pa 
naj si bo to izboljšanje razmer v okolju, v 

katerem živijo ali delajo, izboljšanje razmer 
v medsebojnih odnosih, predvsem pa skrb 
za zagotavljanje pomoči najbolj občutljivim 
skupinam. Na vaše uspešno in vsestransko 
delo pa prav gotovo vpliva tudi družina.

Poročena sem z zdravnikom – 
epidemiologom, državnim sekretarjem 
na Ministrstvu za zdravje, prim. doc. dr. 
Ivanom Erženom, s katerim imava hčerko 
Živo in sina Tineta.

Ste vodja ZP Vojnik – Dobrna. Kaj vse ste 
opravili v zadnjem času?

Zavedam se, da za bolnike ni 
pomemben samo zunanji videz naše 
ustanove, za katerega sem se v vseh letih 
svojega delovanja v ZP izjemno trudila, 
ampak predvsem strokovnost, prijaznost in 
učinkovitost zaposlenih.

V ZP Vojnik smo v zadnjih letih 
uspeli prenoviti fasado, zamenjati okna 
na celotnem poslopju, preuredili smo 
laboratorij. Zaradi naše skrbi za bolj 
zdravo okolje smo v lanskem letu prešli na 
ogrevanje stavbe s plinom in v ta namen 
uredili novo kotlovnico.

V letošnjem letu smo ob obnovi vhoda v 
ZP pridobili tudi dvigalo. Na to investicijo 
sem še posebej ponosna, saj bodo sedaj lahko 
vsi težko gibljivi bolniki prišli do svojega 
zdravnika, zobozdravnika, fizioterapevta in
optika v prvo nadstropje.

Zagotovili smo ustrezne prostore za 
arhiv, za patronažno službo in predavalnico, 
v kateri zagotavljamo izvajanje zdravstveno-
vzgojnih delavnic za naše bolnike.

Oskrbljeni smo z vsemi sodobnimi 
medicinskimi aparaturami, ki jih 
potrebujemo za izvajanje zdravstvene 
oskrbe bolnikov v ambulanti in na terenu. 
Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje 
vseh zaposlenih, saj lahko le na ta način 

Intervju
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zagotavljamo najboljše zdravstveno varstvo 
za naše bolnike. Smo učna ustanova 
za študente Medicinske fakultete in 
specializante družinske medicine.

Kakšna je vizija dela tega ZP?

V letošnjem letu načrtujemo zamenjavo 
azbestne strešne kritine ter postopno 
adaptacijo ordinacij ter čakalnic, da bodo 
bolniki prihajali v prijaznejše in bolj zdravo 
okolje. Načrtujemo nakup novega EKG-
aparata, da bomo tudi na tem področju v 
koraku s časom. 

Vsi zdravniki v naši ustanovi imajo 
vpisanih več bolnikov, kot jih predpisuje 
plačnik zdravstvenih storitev in prav zaradi 
tega so izjemno obremenjeni. Želimo 
zaposliti še enega zdravnika, vendar do 
sedaj nismo bili uspešni, saj se na številne 
razpise ni prijavil noben zdravnik. 

Imate zelo veliko dela. Ali vam ostane še 
kaj prostega časa za hobije?

Pri vseh obveznostih, ki sem si jih 
naložila, mi v zadnjem času časa za hobije 
kar zmanjkuje. Zadnje čase se veliko 
ukvarjam s svetovanjem o zdravem načinu 
prehranjevanja in zdravem hujšanju. 
Zelo rada potujem v tople kraje in ker 
je mediteranska hrana zdrava prehrana, 
uživam v odkrivanju okusov te hrane. Z 
vsakega potovanja prinesem kakšno novo 
zamisel. Zelo rada kuham za moje bližnje 
in prijatelje, najraje zelenjavo in dobrote iz 
morja.

Rada zaplešem s svojim soprogom, a le 
če je glasba dobra, najraje se vrtiva v ritmih 
valčka, sambe in rumbe. Čeprav je letos 
takšna zima kot je že dolgo ni bilo, pa sem 
utegnila samo enkrat smučati na Rogli.

Hvala za vašo požrtvovalnost. Veliko 
dobrih idej, uspešnega dela in vsaj malo 
prostega časa vam želim. 

Milena Jurgec

VERIFIKACIJA IN CERTIFIKAT 
ISO 9001
TRANSFUZIJSKEGA CENTRA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE

V skladu z določili Zakona o preskrbi 
s krvjo in z vsemi ostalimi pravnimi akti s 
področja transfuzijske dejavnosti je Splošna 
bolnišnica Celje v začetku maja 2008 
na Javno agencijo Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke 
naslovila vlogo za izpolnjevanje pogojev 
za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo 
in s tem za pridobitev dovoljenja za delo 
Transfuzijskega centra. V začetku junija 
je agencija opravila nadzorstveni pregled, 
pred nekaj dnevi pa našemu centru 
izdala Odločbo in s tem dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti preskrbe s  krvjo 
kot javne službe, v dosedanjem obsegu 
dela in na dosedanjih lokacijah. Pregled je 
zajemal od Poslovnika kakovosti, kadrov, 
dokumentacije o postopkih, aparaturah in 
opremi do prostorov ter vseh postopkov 
dela.

Med aktivno pripravo na verifikacijo in
pri vzpostavljanju sistema kakovosti se je 
Transfuzijski center oprl na standard ISO 
9001, zato je bila logično nadaljevanje tudi 
pridobitev certifikata. Po notranjih je bila
konec julija izvedena še zunanja presoja. 
Njun rezultat je certifikat kakovosti po
standardu ISO 9001:2000.     

Verifikacija Transfuzijskega centra
je veliko priznanje strokovnemu in 

organizacijskemu delu naših strokovnjakov, 
hkrati pa prinaša pomembno neodvisnost 
naše bolnišnice pri preskrbi s krvjo od 
Zavoda RS za transfuzijsko medicino 
Ljubljana ali Centra za transfuzijsko 
medicino UKC Maribor. 

Celjski Transfuzijski center namreč 
že dolga desetletja odlično sodeluje s 
krvodajalci. V času, ko druge regije beležijo 
upad števila ljudi, ki darujejo svojo kri, v naši 
ta pripravljenost krvodajalcev ostaja enaka 
oziroma še narašča. Zato naj bo ta zapis o 
strokovnem dosežku naših strokovnjakov 
hkrati iskrena in velika zahvala vsem, ki 
nam s svojimi dejanji, pripravljenostjo in 
razumevanjem omogočajo, da to dejavnost 
lahko uspešno opravljamo in svojim 
pacientom samozadostno zagotavljamo 
kri, ko jo potrebujejo.   
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Uredništvo objavlja pisma bralcev po 
svoji presoji in v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. 
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše 
prispevke avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo 
biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom in 
telefonsko številko avtorja, na katero 
lahko preverimo njegovo identiteto. V 
glasilu pismo podpišemo z imenom in s 
priimkom avtorja.

SPOŠTOVANI GOSPOD 
UREDNIK!

Sem redni bralec glasila »Ogledalo« 
Občine Vojnik in ko sem v rubriki 
Odmevi prebral odgovor župana na pismo 
svetnikov stranke SDS, sem bil presenečen.  
Osredotočil se bom zgolj na del županovega 
odgovora, glede  izvedbe semaforiziranega 
križišča pri obrtno-poslovni coni v Arclinu, 
kjer g. župan poudarja, da je bila izdelana 
prometna  študija  neodvisnega podjetja, 
na podlagi katere je  Direkcija  RS za 
ceste dala pozitivno soglasje k projektu. 
Iz županovega  odgovora je bilo po 
prometni študiji ugotovljeno, da je izvedba 
semaforiziranega križišča primernejša  
kot krožišče. Seveda me kot relativno 
dobrega poznavalca prometa in prometne 
infrastrukture čudi takšna izjava g. župana, 
ki je v nasprotju z javno zapisanimi in 
objavljenimi ugotovitvami Direkcije za 
ceste RS.

Namreč krožna križišča oziroma 
krožišča so se v zadnjih letih v Sloveniji 
tako uveljavila, da jih je trenutno  v 
slovenskem cestnem omrežju že več kot 
100. Kar se tiče prometne varnosti, so 
krožišča zelo dobrodošla, ker omogočajo 
visoko raven  prometne varnosti, manjše 
čakalne čase, nižjo raven hrupa  in manj 
izpustnih plinov, posledice morebitnih  
prometnih nesreč so manjše, hkrati pa je 
prometna  pretočnost takih križišč znatno 
večja od semaforiziranih. Raziskave so bile  
opravljene na vseh policijskih upravah RS 
skupaj z drugimi tovrstnimi institucijami, 
katere so potekale in so bile že zaključene, 
vendar vedno znova potekajo in se je 
nesporno ugotovilo, da se je tam, kjer so 

bila prej klasična semaforizirana križišča 
in so sedaj  preurejena v krožna, število 
prometnih nesreč zmanjšalo celo do 50 
%, število poškodovanih  za okoli 75 %, 
sorazmerno manjše pa so bile tudi materialne 
in imaterialne posledice teh nesreč, kar ni 
zanemarljivo za gospodarstvo.

Ne smemo pa mimo dejstva, da so 
bila krožišča med izvajalci in uporabniki 
izredno dobro sprejeta in v zadnjih štirih 
letih po uveljavitvi krožišč ni bilo v 
slovenskih krožiščih niti ene prometne 
nesreče, ki bi imela za posledico smrtno 
žrtev ali težko telesno poškodbo.  

V konkretnem primeru ne bi polemiziral 
z nikomer, najmanj pa z g. županom in 
svetniško skupino, zakaj ni v križišču 
na Arclinu zgrajeno krožišče. Verjetno 
zaradi pomanjkanja prostora ali morda 
nižjih stroškov, ki so pri izgradnji krožišč 
višji od semaforiziranih; zagotovo je, da 
stroka na nivoju občine  ni sodelovala pri  
izdelavi in nadzoru tega projekta, kakor 
tudi pozneje ni bila vključena pri izgradnji 
semaforiziranega križišča v Arclinu, kljub 
temu da se je s strani občinskega sveta in 
svetniških skupin opozarjalo na napake 
in pomanjkljivosti ter poznejše posledice, 
vendar so ta opozorila obšla ušesa  najbolj 
odgovornih v občini. 

V sodelovanju Direkcije za ceste RS s 
SPV  na področju države je bila naročena  
tudi posebna študija, s katero se je želelo 
ugotoviti, kakšna je možnost  uvedbe 
klasičnih in alternativnih tipov krožnih 
križišč v slovenski prostor in je analiza 
pokazala  naslednje:

Da vozniki pri uvozu v krožišča vso 
pozornost namenijo prihajajočim vozilom 
in pogosteje spregledajo pešca na prehodu 
za pešce in ga izsilijo.

Prednost  krožišča je,  da si voznik 
lahko preprosto izbere smer, iz katere je 
pripeljal, oziroma vstopil itd.

Pomembna je  hitrost vožnje z vozilom  
v krožišču, katera je odvisna  od izvedbe 
priključnih cest, vendar smejo biti 
zgrajena le tako, da ne presežejo hitrosti 
preko 35 km/h, diametralno nasprotno 
od semaforiziranega križišča, kjer se 
ustvarjajo nepotrebni pojemki in pospeški 
ter podaljšujejo nepotrebni potovalni čas. 

 
Menim, da  večina drugih občin sledi 

uvedbi običajnih krožnih krožišč, ki 
upravičujejo pričakovanja uporabnikov. 

Glede na prometno varnost osebno upam, 
da bodo trenutne prometne razmere v 
pričakovanju prometnih novosti tudi na 
področju Občine Vojnik dobile svoj čas 
in prostor ter streznitev odgovornih, saj 
sedanja gostota prometa vsakodnevno vse 
bolj trka na vest vodilnih ljudi v Občini 
Vojnik, da se začne nova revolucija  v 
prometu.

Pomembno je, da smo vozniki pozorni 
pred vstopom v krožno križišče, da se 
pravilno in pravočasno razvrstimo in da 
pri vstopu ne vključujemo smernikov, pri 
zapuščanju krožišča pa je vklop desnega 
smernika obvezen. Kjer so zgrajena ‘turbo’ 
krožišča (tujina),  je menjava prometnih 
pasov prepovedana. 

Z ozirom na medsebojno obtoževanje, 
če sem ga pravilno razumel, lahko brez 
preudica  zaključim in rečem: »Le rečem 
čevlje sodi naj kopitar.«

Lep pozdrav, Jože Kocman 

STRANKA SDS ZNA TUDI 
KAZNOVATI!

Po zadnjih lokalnih volitvah sem bil 
s strani SDS predlagan v občinski Odbor 
za družbene dejavnosti z obrazložitvijo 
stranke, da naj bi v omenjenem odboru sedeli 
ljudje, ki so nekaj naredili za dobrobit naše 
družbe in da med te sodim tudi jaz, ki sem 
naredil v naši občini že marsikaj družbeno-
koristnega. Z veseljem sem prevzel mesto 
v odboru in bil celo njegov podpredsednik 
in se tudi redno udeleževal sej omenjenega 
odbora. Družbene dejavnosti me zanimajo, 
še posebno pa kultura, v kateri vidim v naši 
občini veliko možnosti in izzivov.           

Pa so prišle lanske volitve za poslance 
v državni zbor. Dva meseca pred volitvami 
me pokliče dr. Jože Duhovnik, ki je takrat 
ustanavljal novo stranko KDS, in mi 
pove, da me bo predlagal za kandidata 
na volitvah. Z omenjenim gospodom, 
ki ga zelo spoštujem, se že dalj časa 
poznava in sva že prej sodelovala na 
področju kulturne izmenjave. Ker tudi 
on ceni moje delo in dobro pozna moje 
aktivno sodelovanje na področju kulture in 
turizma tudi izven meja naše občine, me je 
predlagal kot primernega kandidata KDS 
na parlamentarnih volitvah. Ob povabilu 
v novo stranko sem bil presenečen in 
tudi skeptičen, kajti tako na hitro se nove 
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stranke ne da pripeljati tako daleč, da bi 
bila stranka prepoznavna in da bi prišla v 
parlament. Ker je pa bil to zame določen 
izziv, sem kandidaturo podpisal in zgodile 
so se volitve, ki so dale rezultat po mojih 
predvidevanjih. 

Po volitvah pa zatišje pred nevihto!? 
Kar naenkrat zaradi »greha«, ki sem ga 
storil,  nisem bil več primeren s strani 
SDS za člana družbenih dejavnosti in 
so me enostavno izločili iz omenjenega 
odbora. Mojo razrešitev so obravnavali 
celo na seji občinskega sveta, dne 18. 12. 
2008, pod točko 8. dnevnega reda in me na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja razrešili članstva v 
omenjenem odboru. Ne »jočem« zaradi 
tega in ne obsojam omenjene komisije, saj 
jo vodi gospod, ki ga spoštujem. Obsojam 
pa politiko SDS, ki lahko prelevi enega 
človeka iz primernega v neprimernega 
kar čez noč in ji ni mar za moj prispevek 
h kulturnim vrednotam v naši občini, ki 
pa mi s tem »kaznovanjem« niso bile 
porušene. Trudil se bom, da bom še več 
prispeval k temu in da bo moje delo na tem 
področju nad politiko stranke, katere član 
sem bil do današnjega dne in ji zato zaradi 
svojih drugačnih  pogledov na vrednote 
z jutrišnjim datumom vračam člansko 
izkaznico. 

Jože Žlaus

NAMENITEV DELA 
DOHODNINE

Zopet smo pred zaključkom poslovnega 
leta in že je pred nami ponovna dohodninska 
napoved. 

Kakor vam je znano, po Zakonu o 
dohodnini lahko pol odstotka vaše 
dohodnine namenite  kakšni družbeno 
koristni ustanovi (eni ali več). To za 
vas ne predstavlja dodatnega stroška, 
ampak ga bo država namenila od 
vaše dohodnine, ki jo boste v vsakem 
primeru  plačali, po vašem namenu 
bo namenila  pol odstotka tistemu, 
kateremu boste določili določen 
odstotek. Med njimi se nahaja tudi 
naše Prostovoljno gasilsko društvo V 
o j n i k in se priporočamo.

Priporočamo Vam, da izkoristite 
to priložnost, ki vam jo daje država in 
namenite nekaj teh sredstev tudi našemu 
društvu. Zbrana sredstva bomo porabili 
za nakup dotrajanega gasilskega orodja in 
opreme ter obnovo cisterne Creina, ki jo 
uporabljajo krajani za prevoz pitne vode.

ID. št.: 06000-0007606651
PGD VOJNIK

V nadaljevanju vam  posredujemo 
skrajšano navodilo za namenitev dela 
dohodnine za donacije.  

V skladu s 142. členom Zakona o 
dohodnini – Z Doh-2 (uradni list RS, 
št. 117/06, 10/08, 78/08), lahko davčni 
zavezanec – rezident zahteva, da se do 0,5 
%  dohodnine, odmerjene po tem zakonu 
od teh dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo,  nameni  za financiranje 
splošno – koristne  namene. 

Davčni zavezanec  lahko posameznemu  
upravičencu nameni  0,1 %; 0,2 %; 0,3 %; 
0,4 %  ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh 
pa ne more presegati  0,5 % dohodnine. 
Davčni zavezanec lahko poda zahtevo 
za namenitev kadar koli prek sistema e-
Davki  na spletni strani http://edavki.durs.
si  pisno  ali ustno na zapisnik pri davčnem 
organu. Davčni organ upošteva  veljavne 
zahteve, s katerimi razpolaga   na dan 31. 
decembra  preteklega leta, za katero  se 
dohodnina odmerja. Tako podana zahteva 
velja do trenutka, ko davčni organ prejme 
novo zahtevo ali preklic zahteve. Če se 
boste odločili za donacijo našemu društvu, 
so vam podrobnejše informacije na voljo 
v društvu.

Se priporočamo in lepo pozdravljeni!

predsednik PGD Vojnik,
Jože Kocman

POSREDNIŠKA PRODAJA VOZIL
�������������������
�����������������������������������������
�������������������������

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

�

���������
����

�

���������
����



�����������������������������



34OgledalO 12/68 12. december 2008

Novoletni sprejem
NOVOLETNI SPREJEM PRI 
ŽUPANU NA OŠ VOJNIK

Za nami je sen božične noči in 
odhajajoči koraki Silvestrovega večera! 
Ostalo je tisoče izrečenih želja in upanje 
za prihodnost. Ostali so iskreni in manj 
iskreni stiski rok, ostale so v prihodnost 
zapisane želje. 

Toda ta svet je od nas vseh, vsi smo 
tesno povezani in odvisni eden od drugega. 
Enkrat nam je boljše, drugič malo slabše. 
Prihajajo verjetno časi, ko si bomo morali 
vsi povezani prizadevati za boljši jutri, 
še bolj kot smo to delali doslej, tako mi 
na občini, obrtniki, podjetniki, kmetje, 
delavci, ... kajti mnogi od naštetih se 
že danes  sprašujejo kako naprej, kako 

preživeti v tej neusmiljeni konkurenci. 
Kljub težavam vas je v Občini Vojnik 

veliko med uspešnimi, veliko tudi takšnih, 
ki  vam niso tuji niti domači niti evropski 
trgi. Tudi mnogi kmetje so odlično 
opremljeni  in povezani ter z neomajno 
ljubeznijo do domače zemlje pričakujejo 
izzive časa. 

Ob vseh finančnih grožnjah, ki jih je

prineslo preteklo leto, pa vendar vemo, 
da se naši otroci pripravljajo na življenje 
v dobrem vrtcu in odličnih šolah, da 
mnogi delujete in vodite odlična društva, 
organizacije, družine in združenja ter ste 
seveda pozitivno misleči ljudje. Da naše 
zdravstvene inštitucije kolikor se le da 
dobro skrbijo za nas. 

Pogledi nazaj govorijo o presežkih 

skupnega dela, govorijo tudi o dobri 
komunikaciji z državo oz. ministrstvi. Leto 
2008 bo zato zapisano z velikimi črkami  v 
zgodovino Občine Vojnik. 

Ob novem letu so me novinarji 
večkrat vprašali, po čem si bom zapomnil 
odhajajoče leto. Če smo se v preteklosti 
pohvalili z novimi šolami, s komunalnimi 
dobrinami, z vrtcem, se letos lahko 
pohvalimo s poplavnimi ukrepi, s sanacijo 
vodotokov po poplavi, s projekti, ki so 
sofinancirani z evropskim denarjem. Vsi ti
projekti so zbrali do sedaj največ dodatnega 
denarja ob proračunu za preteklo leto. 

Preteklo leto je tudi na družbenem 
in društvenem področju postreglo s 
presežniki:

1.Največji uspeh društvene povezanosti 
je novozgrajeni planinski dom pri 
Tomažu.

2.Ob bok temu uspehu lahko damo 
gostovanje MPZ Antona Bezenška s 
Frankolovega v Kanadi in ZDA

3.V Novi Cerkvi so uprizorili prvo 
opereto po mnogih letih in z njo uspešno 
nastopili. 

4.Nogometaši so zaključili ligo, ki je 
pritegnila veliko število sodelujočih.

5.Košarkarski klub pomaga Osnovni 
šoli Vojnik, ki uspešno tekmuje v ŠKL.

6.SD Vizore je po večletnem napornem 
delu dobilo državnega prvaka v smučarskih 
skokih.

7.Godba je gostovala na otoku Rabu, 
rogisti so se vrnili iz Avstrije z odlično 
plaketo.

8.Gasilci prinašajo domov pokale z 
največjih tekmovanj in vsako leto dodajajo 
k urejenosti svojih gasilskih domov.

9. Mnoga društva sama prirejajo 
odlične prireditve in mnoga skrbijo za 
ohranjanje narave, nas varujejo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Mnoga 
nas tudi razveseljujejo z organiziranjem 
gostovanj tujih skupin in skrbijo za dobro 
počutje mnogih naših občanov, še posebno 
starejših.

10. Župnije so z organiziranim in tudi 
prostovoljnim delom obnavljale cerkvene 
in   druge stavbe, na Frankolovem se 
dviguje nov zvonik. 

11. Ranč Kaja in Grom je postal 
Ambasador center za živali za Slovenijo.  

12. Ohranili smo stike s tujino in 
tudi kot občina organizirali zanimive in 
kvalitetne dogodke.
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Lepo pozdravljeni na naši šoli. Zelo 
smo veseli, da je letošnji novoletni županov 
sprejem  pri nas. S tem na nek način 
dokazujemo, da je sodelovanje med občino 
in šolo vzorno, da se naše delo prepleta 
na vseh ravneh, od prireditev, čistilnih in 
zbiralnih akcij, do skrbi za odlične pogoje 
dela otrok in učiteljev na matični in vseh 
podružničnih šolah.

Na eni od številnih decembrskih 
prireditev mi je gospod župan omenil, da 
mu je zelo hudo, ker zaradi varčevanja ne 
bo novoletnega sprejema pri njem. Najbolj 
ga je obremenjevalo dejstvo, da se ne bo 
mogel osebno in javno zahvaliti vsem 
tistim, ki s svojim delom prispevajo k 
ugledu in uspešnosti Občine Vojnik.

Ker iskreno spoštujem delo gospoda 
župana in vem, da brez njegovega elana in 
vztrajnosti ne bi imeli nove šole v Socki, 
krasnih prostorov v Vojniku, dvorane v Novi 
Cerkvi in čez leto ali dve nove telovadnice 
pri matični šoli, sem mu predlagala skupno 
akcijo: občina plača živila za pogostitev, 
za pripravo, organizacijo in program pa 
poskrbimo mi.

In tako smo tu. Potrudili smo se, da bi 
vam bilo prijetno. Gospod župan, štejemo 
si v čast, da je vaš sprejem pod našo streho. 
Hvala za vse, kar ste dobrega storili za 
nas kot župan in v prvi vrsti kot človek in 
prijatelj.    

Majda Rojc

Ob koncu bi rad poudaril, da našteta 
dejanja, ki jih je še mnogo več, govorijo v 
dobro vseh nas. Če k temu materialnemu 
in duhovnemu dodamo v letu, ki smo ga 
začeli, še večji kanček človeškega, je to 
vsebina, ki naj zaznamuje leto 2009.  

Zato hvala občinski nagrajenci – 
prejemniki različnih priznanj, podjetniki 
in obrtniki, predstavniki Špesovega 
doma, Zdravstvenega doma, Lekarne 

in Bolnice Vojnik, hvala predsedniki 
kulturnih, športnih in turističnih društev 
in predstavniki  turizma na kmetijah, 
hvala duhovniki in ravnatelji, predsedniki 
svetov KS-ti in občinski svetniki, hvala 
predstavniki karitativnih dejavnosti in 
sodelavci v civilni zaščiti, hvala gasilci in 
predstavniki borčevskih organizacij, hvala 

predsedniki občinskih odborov političnih 
strank in vseh drugih društev, družin in 
organizacij   za vaš prispevek k uspešnosti 
občine. Zahvala tudi medijem ter uredniku 
Ogledala, glasila naše občine. 

Ob koncu vam vsem iskreno želim vse 
dobro!

Beno Podergajs 
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FRANKOLOVSKI PEVCI V 
KANADI IN ZDA

Na začetku je vse skupaj bila le šala, 
ko je nekdo izmed pevcev moškega zbora 
Prosvetnega društva Antona Bezenška 
Frankolovo na vprašanje, kam gremo 
»vandrat« naslednje leto, izustil: »V 
Kanado.« Sprva čudna ideja je resno načela 
možgane nekaterih pevcev, postopoma 
je zorela in prerasla v načrt. Dobro leto 
intenzivnih priprav je bilo tudi leto 
napetih pričakovanj, začinjenih s pridihom 
negotovosti, ali bomo tako velik projekt 
sposobni uresničiti in kako. Navezava 
stikov s Slovenci v Kanadi, izbira potovalne 
agencije in relacije potovanja je bila še 
kako odgovorna naloga za organizatorje 
na tej in oni strani luže. 

In tako smo v začetku septembra lani 
spakirali kovčke in se podali velikim 
doživetjem naproti, najprej do Dunaja. 
Pot  čez Atlantik je imela za veliko 
večino oznako »prvič«, zaradi česar se je 
nekaterim kljub izredno mirnemu poletu 
dvigal adrenalin. Po dobrih devetih urah 
smo pristali na tleh največjega kanadskega 
mesta, Toronta. Že prvi dan smo ugotovili, 
da smo prišli v deželo številnih jezer in 
»presežnikov«, saj smo se podali na glavno 
turistično točko Kanade, na 553 m visok 
stolp CN-tower. Mesto in zaledje smo 
občudovali v večerni panorami, v vrtljivi 

restavraciji visoko v zraku pa smo doživeli 
pravo »slow food« večerjo, čeprav bi nam 
po zeloooo dolgem dnevu bolj kot večerja 
prijala postelja. 

V petih dneh, ki smo jih odmerili Kanadi, 
je imelo glavni poudarek gostovanje pri 
tam živečih  Slovencih. Za začetek so naši 
fantje in Trio Majnik odpeli in odigrali 
krajši koncert v slovenskem Domu starejših 
Lipa v Torontu. Spomini varovancev so 
zatavali v mlada leta, v matično domovino 
in orosilo se je prenekatero oko. Bilo je 
lepo, ganljivo, v očeh nepoznavalca celo 
žalostno. Celovečerni koncert v Centru 
Slovenija v Torontu je verjetno v vseh 
nas pustil poseben pečat. Dvorano je ves 
večer preveval slovenski duh, domača 
pesem ter ganljivi recitali in misli naših 
moderatorjev, Toneta in Janje. Občinski 
svetnik Janez je z izbranimi besedami, 
celo na nekoliko šaljiv način, nagovoril 
navdušene poslušalce in jim predstavil 
naš kraj in občino. Po uradnem delu smo 
koncert v stilu »prosto po Prešernu« s 
pesmijo in plesom nadaljevali prav vsi 
prisotni. Tu smo srečali največ naših 
rojakov – sorodnikov, znancev, bivših 
sosedov.  Eni in drugi smo iz tega srečanja 
želeli »iztržiti« čim več vtisov o tem, 
kako se živi tam, kako se imamo doma, ... 
Vprašanj in odgovorov, debat in pozdravov 
bi bilo za vso noč, vendar smo se morali prej 
posloviti. Ni jih bilo malo, ki so nas prišli 

poslušat tudi naslednji dan k slovenski 
maši v Kitchener, ki ji je spet sledil koncert 
in srečanje s Slovenci ob skupnem kosilu. 
Zadnjega v seriji koncertov so »naši dečki« 
odpeli v parku Lipa v mestu St. Catharinas. 
Ponovili smo celotni program, vzdušje  in 
druženje z »našimi« je bilo zopet ganljivo 
in prisrčno doživetje, vendar z drugimi 
ljudmi in drugimi zgodbami.  

Naši gostitelji so se odlično odrezali, 
poleg prijaznih sprejemov in doživetij so 
nemalokrat poskrbeli tudi za naše želodčke 
in na naše presenečenje smo imeli na mizi 
ob številnih dobrotah tudi Laško pivo, 
krajnske klobase, Radensko mineralno 
vodo in še kaj bi se našlo. Da ne govorimo 
o pikniku, ki nam ga je priredil Slavko 
Črepinšek in kjer smo se mastili z odojkom 
in z vsem, kar paše zraven. V teh dneh smo 
slišali kar nekaj zgodb o uspehu Slovencev 
na kanadskih tleh. Tako smo bili deležni 
kosila pri Slovencu Janezu Letniku na 
njegovi ladji velikanki, ki jo je v davnih 50. 
letih prejšnjega stoletja prepeljal iz Splita 
in jo zasidral v Torontu. Danes ima na njej 
eno najbolj znanih restavracij v Torontu. 
Obiskali smo tudi ogromen zabaviščno-
živalski park Marineland, ki je prav tako v 
lasti Slovenca, vstopnino smo »plačali«  s 
pesmijo, nato pa uživali po lastni izbiri. 

Ob vsem tem smo našli še čas za oglede 
večjih znamenitosti Toronta, spoznali 



3712. december 2008 OgledalO 12/68

Društva

muzej letal v Hamiltonu, si ogledali največji 
kanadski biser – Niagarske slapove, kjer 
smo se z ladjo popeljali prav pod največji 
del slapov. V turističnem mestecu Niagara 
on the Lake smo poskusili najboljši 
sladoled na svetu (pravijo tako). 

Drugi del turneje je bil v celoti obarvan 
turistično, saj se je naša karavana podala 
na pot po vzhodnem delu Združenih držav 
Amerike. Prvi v nizu »velikih« je bilo 
glavno mesto zvezne države New York, 
Albany, že naslednji dan smo »napadli« 
največje mesto ZDA, New York. Ves 
dan smo preživeli na Manhattnu, najbolj 
znanem in najdražjem predelu tega 
velemesta. Ameriško »mravljišče« 

smo občudovali iz ptičje perspektive iz 
102. nadstropja Empire State Buidinga, 
sprehodili smo se po znamenitem Wall 
Streetu, Brooklynskem mostu, zapluli do 
Kipa Svobode, si ogledali največjo gotsko 
katedralo na svetu, itd. Naša naslednja 
tarča je bilo zgodovinsko najpomembnejše 
mesto ZDA, Philadelphia. V zbirko 
ogledov smo kot piko na i dodali še ogled 
Washingtona, obiskali smo tudi Belo hišo, 
a le od zunaj, da ne bo pomote. In naš 
potep se je zaključil tam, kjer se je pričel, 
v Torontu. 

Na letališču smo zapravili še zadnje 
dolarske kovance, v mislih smo bili že 
doma. Kot ves čas potovanja, smo se vsi 

zdravi in dobre volje 
ter polni vtisov srečno 
vrnili in komaj čakali, da 
vsa doživetja podelimo 
s svojimi družinami in 
vsemi nam dragimi. 
Naši fantje so zaključili 
s pesmijo »Lepu je 
blu«. Bilo je resnično 
čudovito, pa ne samo 
po zaslugi udeležencev, 
organizatorjev in izvrstne 
vodičke Jerneje Gregorc, 
ampak tudi po zaslugi 
številnih simpatizerjev in 
donatorjev društva, ki so 
k izvedbi tako zahtevnega 
zalogaja primaknili vsak 
svoj delež. Vsem smo za 
pomoč iz srca hvaležni.

Sonja Jakop 

IZDELOVANJE VRTLJIVIH 
GUMBOV

V pravljičnem mesecu decembru, 
ko otroke obdarijo kar trije darežljivi 
možje, tako da le-ti dobijo na kupe daril 
s sladkarijami in z igračami, je društvo 
TALON Frankolovo delilo otrokom 
preproste, v društvu narejene igrače.

           V potrošniško naravnanem času 
smo se člani društva Talon vprašali, kaj 
je za srečno otroštvo naših otrok sploh 
potrebno. Vsaj nekaj smo jih popeljali 
v stare, bolj skromne čase ter obujali 
spomine na igro in igrače otrok nekoč. 
Obiskali smo starejšo skupino otrok v Vrtcu 
Mavrica Frankolovo in učence prvega 
triletja OŠ Frankolovo. Pokazali smo jim 
nekaj igrač, s kakršnimi so se otroci včasih 
igrali. Pripovedovali smo jim tudi zgodbe 
o njihovem nastajanju. Še posebej smo 
otroke razveselili z VRTLJIVIMI GUMBI, 
ki smo jih naredil letos in jih bodisi razdelili 
ali pa izdelovali skupaj z njimi s pomočjo 
pripravljenih polizdelkov. Otroci so potem 
seveda še tekmovali, kateri gumb se lepše 
ali dlje vrti in ustvarja boljši zvok ob tem. 
Vsi smo bili zelo navdušeni. 

          Sporočilo našega delovanja je bilo 
ohranjati spomin na tisti del preteklosti, ki 
jo danes kljub udobju pogrešamo. Preprosti 
vrtljivi gumbi pa so nas hkrati spomnili, da 
je sreča lahko tudi v majhnih stvareh. Tudi 
vam želimo čim več srečnih trenutkov v 
letu 2009!

Za društvo Talon:
Greta Jošt
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ZBOR IN  30. OBLETNICA 
DELOVANJA KMEČKIH ŽENA  
META 

Pomlad prinese cvetje in ptic drobnih 
petje,

prinese delo in skrbi,
kako naj kmečki človek preživi,
a prinese tudi srečo in veselje,
ki ga na polje, v vinograd popelje,
kjer novi sokovi pretakajo se, 
kjer za kmečko ženo se delo in novo 

življenje prične.
A vsak dan, naj bo zima ali pomlad,
v družini kmečki polno je skrbi in nad ... 
    Na svetega Valentina dan smo se 
zbrale v gostišču Medved v Škofji vasi 
z namenom, da obeležimo 30-letnico 
uspešnega delovanja Društva kmetic Meta, 
ki delujemo na območju treh občin Celje, 
Dobrna in Vojnik. Med seboj  so se kmečke 
žene začele povezovati že leta 1979 kot  
Aktiv kmečkih žena pod vodstvom tedanje 
Zadruge. Za to vrsto druženja je imel 
veliko posluha tedanji predsednik Zadruge 
Franc Drča. 

Danes društvo kmetic šteje 132 članic. 
Društvo je prostovoljno in nepridobitno 
združenje, ki skrbi za kulturno in družabno 
življenje kmečkih žena. Pomaga oživljati 
tradicionalne vrednote, ki temeljijo na 
spoštovanju družine, doma in narave. 
Članice povezuje skupna želja po druženju, 
izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih 
znanj s področja kmetijstva, kulinarike, 
gospodinjstva ...  Poleg dela na kmetiji in 
materinskih skrbi kmečka žena najde čas 
tudi za mnoge aktivnosti in dejavnosti, ki se 
odvijajo v našem društvu. Z močno  voljo, 
ki je ženam nikoli ne zmanjka, in s pomočjo 
Kmetijske svetovalne službe uspevamo 
izpolnjevati zastavljene cilje. Večina 
naših dejavnosti se odvija v zimskem in 
pomladanskem času. V poletnem času se 
podamo na kašno strokovno ekskurzijo.

    Na občnem zboru smo predstavile 
delo minulega leta, ki je bilo zelo uspešno. 
Izvedle smo kuharski tečaj mesnih 
rulad, omak in solat, predavanje na temo 
Zelenjavni vrt in na povabilo vitanjskega 
društva predavanje z naslovom Trajnice in 
grmovnice.

Sodelovale smo na:
- ocenjevanju potic v Preboldu, kjer 

so dobile priznanja: Alojzija Operčkal – 
zlato, Alenka Dobrotinšek in Slavica Leva 
– srebrno;

- na  razstavi Dobrote slovenskih kmetij 

na Ptuju, kjer je Darinka Rečnik že drugič 
dobila zlato priznanje za češnjev kompot 
in kisle kumarice, zato letos pričakujemo 
dva znaka kakovosti za ta dva izdelka, 
ter Štefka Žlavs, ki je prejela bronasto 
priznanje za kvašene kifeljčke.

Bile smo na dveh strokovnih 
ekskurzijah. Prva je vodila v Belo krajino 
in druga na Primorsko. 

Skozi vse leto smo sodelovale na 
prireditvah lokalnega značaja, kot 
tudi prireditvah, ki obsegajo večje 
območje. Sodelovale smo tudi na 
vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi 
ter v spomladanskem in jesenskem času na 
prireditvi Podeželje v mestu v Celju. 

Kontakt z našim društvom:
Predsednica: Štefka Žlavs, tel.: 031 

866-776, 
e-naslov: drustvo.kmetic.meta@gmail.

com

Posebej smo se pripravljale na obletnico 
društva, za katero smo pripravile:

- zgibanko, na kateri je naša 
predstavitev,

- igrico Jurček kot prvo predstavo 
dramske skupine,

- napekle pecivo in kruh za pogostitev,
- Vlasta Cvikl je spekla lectova srca za 

vse udeležence OZ,
- predpasnike s simbolom našega 

društva, ki smo jih same sešile in podarile 
članicam, ki v društvu delujejo vseh trideset 
let, tistim, ki so najbolj pridno in uspešno 
pekle in tistim, ki so bile najbolj aktivne 
v pripravah in organizaciji društvenih 
dejavnosti.

Letošnje leto smo že začele z delavnico 
izdelave cvetja iz krep papirja. V petek, 
27. 2. 2009, ob 9.30  bomo na turistični 
kmetiji Slemenšek pripravile delavnico na 
temo kislo zelje in repa. Poleg predavanja 
bo tudi pokušnja prinešenih 
vzorcev, zato sodelujoče 
vabimo, da jih prinesejo 
s seboj.  Dne 6. 3. 2009, 
ob 16. uri imamo možnost 
udeležbe na brezplačnem 
predavanju v hotelu Vita 
zdravilišča Dobrna z 
naslovom Uhajanje urina 
ter 4. 3., prav tako ob 16. 
uri Obolenja hrbtenice in 
medvretenčnih vstavkov. 
V sredo, 11. 3. 2009, bo 
s pričetkom ob 10. uri 
v prostorih Kmetijske 

zadruge nad TUŠ-em v Vojniku predavanje 
z naslovom Balkonske rože in gredice.

Na OZ so bili prisotni tudi povabljeni 
gostje: Stanislav Hren – podžupan Mestne 
občine Celje, Martin Brecl – župan 
Občine Dobrna, Benedikt Podergajs 
– župan Občine Vojnik, Marjan Kovač – 
predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja, Mirko Krašovec – predsednik 
KS Vojnik in predsednik Vinogradniškega 
društva, Vesna Čuček, vodja za kmetijsko 
svetovanje na KGZS Celje, ter vse bivše 
mentorice društva, Marija Hojnik – prva 
predsednica društva in predsednica Društva 
kmetic iz Vitanja. Vsi gostje so poudarili 
velik pomen, ki ga ima kmečka žena za 
družbo. Toplo ognjišče, uspešen moški, 
srečni otroci, to je sad žene, ki ostaja doma 
in dela kot gospodinja. Želeli so nam, da 
bi se še naprej družile, rade širile znanje 
na raznih izobraževanjih in se veselile 
na ekskurzijah in prireditvah, katere 
polepšamo s svojo prisotnostjo. Zahvalile 
bi se vsem, ki so nam izkazali čast in nas 
obiskali, nas spodbudili z lepo besedo. 
Hvala občinam za njihovo podporo društvu, 
Mirku Kraševcu ter vinogradniškemu 
društvu za podarjeno vino in Stanetu 
Krofliču za pomoč pri tiskanju zgibanke,
gospodu župniku za prostore, v katerih se 
sestajamo, ter Vaškim pevkam z Dobrne, 
Taščicam in Komornemu zboru sveti Jožef 
pod vodstvom prof. Simona Jagra, ki so 
nam s pesmijo popestrili večer.

    Na vrata že trka pomlad, cvetovi 
teloha so nas že pozdravili na prireditvi, 
kmalu nas bodo prebudili zvončki iz 
zimskega počitka. Začelo se bo delo in 
naše veselje ob vsakem uspehu. Želimo 
vam, da si naberete mnogo moči ob vsej 
lepoti spomladanskega prebujanja. 

 
Veronika Marguč 
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OSREDNJA SLOVESNOST OB 
KULTURNEM PRAZNIKU V 
VEČNAMENSKI DVORANI V 
NOVI CERKVI

Občina Vojnik je letošnji kulturni 
praznik praznovala malce drugače kot v 
preteklih letih. Naš namen je bil pokloniti 
lep večer našim kulturnim društvom, 
njihovim sekcijam in našim krajanom. 
Ob prijetnem vzdušju in v polni dvorani 
so se s svojim koncertom predstavili člani 
Slovenskega okteta in predstavili biser 
slovenske vokalne glasbe. 

Dne 27. septembra 1951 je bil postavljen 
pomemben mejnik v slovenski vokalni 
glasbi. Na pobudo Slovencev, ki so živeli v 
Severni Ameriki, so po zahtevni avdiciji v 
mali dvorani Slovenske filharmonije malo
pred polnočjo izbrali osem pevcev in rodil 
se je Slovenski oktet. Že v samem začetku 
si je oktet kot svoje osnovno poslanstvo 
zadal skrb za gojenje in plemenitenje 
vokalne glasbe vse od renesanse in ljudskih 
napevov, do klasike in skladb sodobnikov. 
Slovenski oktet je zgled in motivacija 
mnogim skupinam, ki so zaradi njegovega 
plemenitenja in doživetega petja pričeli s 

svojim delovanjem. Pomemben mejnik v 
delovanju ansambla je bilo leta 1996, ko 
se je zamenjala celotna zasedba ansambla. 
Oktet se je pomladil in začel novo pot 
iskanja glasbenega izraza. 

Med koncertom pa smo lahko 
prisluhnili Danilu Čadežu, ki nam je 
spregovoril o samem delovanju in pomenu 
SLOVENSKEGA OKTETA. Gost v 
dvorani je bil tudi  Peter Čare, ki so ga na 
koncu koncerta pevci z Danilom Čadežem 
povabili na oder, da skupaj zapojejo pesem. 
Zahvaljujemo se Slovenskemu oktetu za 
prečudovit koncert, Danilu Čadežu za 
izrečene besede in vsem ostalim, ki so nam 
pomagali na kakršni koli način, da je bila 
osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku 
odlično izvedena.

Ines Novak

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA KUD 
FRANCETA PREŠERNA IZ 
VOJNIKA

V soboto, 27. decembra 2008, ob 18. 
uri, smo lahko v cerkvi Svetega Jerneja  
v Vojniku prisluhnili čudovitemu 
programu božičnih pesmi, ki so jih 
zapeli člani Moškega pevskega zbora 
KUD Franceta Prešerna iz Vojnika z 
zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan. 
Čar božične noči še odzvanja v mrzlih 
zimskih večerih, prinaša pa eno samo, 
skupno sporočilo: Bog je tako ljubil svet, 
da se mu je približal v človeški podobi in 
to zavezo obnavlja vedno znova, za vse 
ljudi, ki so ga pripravljeni z dobro voljo 
sprejeti. 

Gostje domačega zbora so bili pevci 
Mešanega pevskega zbora Tabor z 
zborovodjem Milanom Kasesnikom. 
Čudoviti glasovi ubranega zbora so 
zazveneli v različnih jezikih, v različnih 
čudovitih pesmih. Zbor je sodeloval na 
domačih in mednarodnih tekmovanjih. 
Najbolj odmevna pa je vsekakor zlata 
medalja z mednarodnega tekmovanja v 
Olomucu na Češkem v lanskem letu.

Koncert v Vojniku sta zaključila oba 
zbora skupaj s čudovito pesmijo Sveta 
noč, blažena noč.

Milena Jurgec
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OPERETA
»MIKLAVŽ PRIHAJA«

Moški pevski zbor Nova Cerkev je v 
sodelovanju z otroci POŠ Nova Cerkev 
organiziral izvedbo operete »Miklavž 
prihaja«

Ko sem se odločil za izvedbo gornje 
operete, sem bil najprej kar malo skeptičen 
glede možnosti, da bi lahko v tako kratkem 
času postavili na oder tako zahtevno delo.

Po pogovoru z zborovodkinjo 
otroškega zbora SABINO PENIČ pa so 
stvari začele dobivati bolj svetlo luč. Nase 
je prevzela veliko obvezo, kajti poleg 
ostalega dela (uči namreč 1. razred v šoli 
Nova Cerkev) je še zadolžena za pripravo 
proslav, v katerih nastopa vedno otroški 
zbor pod njenim vodstvom. V tem projektu 
pa je bilo vključenih 60 otrok in 6 otrok iz 
vrtca Nova Cerkev. Vse te otroke je bilo 
potrebno naučiti kot zbor, posebej soliste 
in posebej plesne točke. Sabina, najlepša ti 
hvala za tvoj trud in požrtvovalnost.

Po uskladitvi pevskih in igralskih 
vložkov pa so prišle na vrsto spremljajoče 
dejavnosti. Potrebno je bilo nakupiti blago 
in narediti kostume za angelčke in parklje. 
Imeli smo srečo, da smo našli požrtvovalno 
DANICO KUGLER, ki nam je z veseljem 
priskočila na pomoč in nam sešila kostume. 
Najlepša hvala.

Rabili smo tudi glasbeno spremljavo. 
Imeli smo srečo, da nam je priskočil na 
pomoč mag. TOMAŽ MARČIČ, ki je 
opereto mojstrsko spremljal na harmoniki. 
Tomaž, najlepša hvala.

Za izvedbo plesov in izdelavo plakatov 
ter koncertnih listov pa nam je priskočila na 
pomoč ANKA RENER iz Celja. Najlepša 
hvala.

Pred samo izvedbo je bilo potrebno 
izvesti še cel kup organizacijskih stvari, da 
bi predstave potekale nemoteno. Postavili 
smo datum premiere, 5. 12. 2008, in 
ponovitve, 7. 12. 2008, v Vojniku in na 
Frankolovem. Dogovoril sem se z župniki 
navedenih far, ki so se strinjali ter poslali 
otroke na ogled prireditve. Hvala vsem.

Prišel je napeti trenutek in pričetek 
predstave. Polna dvorana v Novi Cerkvi. 
Želeli smo, da predstava izpade najboljše, 
vendar se je zataknilo pri ozvočenju in 
slišnost je bila zelo slaba. Na tem mestu bi 
se rad opravičil vsem gledalcem za nastale 
nevšečnosti, vendar to ni bila naša krivda, 
ampak tehnične pomanjkljivosti ozvočenja 

v naši dvorani. Še enkrat OPROSTITE.
Polna dvorana v Vojniku. Zmanjka 

elektrike. Na hitro se dogovorimo z gasilci, 
ki nam posodijo agregat in predstavo 
pripeljemo do konca brez ozvočenja, samo 
pri dveh reflektorjih, ki so osvetljevali
oder. Kljub temu je bilo zelo lepo.

Dvorana na Frankolovem. Tu pa je šlo 
brez spodrsljajev. Otroci in pevci so se 
vživeli v svoje vloge in gledalci so bili res 
navdušeni. Posebej hvala ravnatelju šole, 
gospodu župniku in gospodu Horvatu za 
pogostitev in pripravo prostorov.

Posebno pa bi se rad zahvalil vodstvu 
OŠ Vojnik in Nova Cerkev, ki so 
organizirali prevoz in hrano za otroke. In 
še enkrat najlepša hvala vsem solistom, 
našim sponzorjem in posebej staršem, ki 
so bili vedno pripravljeni voziti na vaje 
svoje otroke.

Želim si še podobnih prireditev v 
našem kraju, kajti če imamo vizijo, če smo 

složni, če imamo voljo in če ne gledamo na 
zaslužek, ampak na zadovoljstvo in veselje 
naših otrok, staršev in krajanov mislim, da 
je cilj dosežen.

Hvala še enkrat vsem in vsakemu 
posebej, ki so omogočili, da se je zamisel 
uresničila.

Peter Selčan,
predsednik KUD Nova Cerkev

Društva
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‘IN SPIRITU’ NA MINISTRSTVU 
ZA GOSPODARSTVO

Vokalna skupina ‘In spiritu’ postaja vse 
bolj prepoznavna in priljubljena. Konec 
decembra so fante povabili tudi v Ljubljano 
na Ministrstvo za gospodarstvo, kjer so 
nastopili na prednovoletnem srečanju. 
Gostitelj je bil minister za gospodarstvo 
dr. Matej Lahovnik, ki je bil nad nastopom 
‘In spiritu’ navdušen. 

Fantje so se resnično izkazali in 
pokazali najboljše. Med drugim so zapeli 
Magnificovo Silvijo, ki je že skoraj njihova
prepoznavna, in praznični Silvestrski 
poljub Alfija Nipiča, s čimer so nastopu

dali posebno slavnosten pečat. 
Zaposleni na Ministrstvu za 

gospodarstvo so jih sprejeli z navdušenjem 
in njihov nastop pospremili z bučnim 
aplavzom. Minister pa je izrazil upanje, da 
bodo še kdaj prišli zapet v Ljubljano.

O odličnosti Vokalne skupine ‘In 
spiritu’ priča tudi to, da jih je k sodelovanju 
povabila Helena Blagne, potem ko je slišala 
njihovo izvedbo skladbe Reci mi.

Benjamin Krajnc

TURISTIČNO DRUŠTVO 
VOJNIK

Čeprav se morda zdi, kot da mesta z 
neverjetno hitrostjo dirjajo mimo nas in 
skušajo ujeti prehiter tempo, s katerim se 
svet obrača, pa vendarle obstaja kakšno, 
ki se zna ustaviti. Predvsem pa zna 
dihati s someščani, ki mu dajejo vedno 
nove razloge, da je drugačen. Verjetno 
zaradi številnih društev, pa zaradi 
posameznikov in tudi dejstva, da sosedje 
znajo videti ... predvsem tisti, ki se 
srečujejo v Turističnem društvu Vojnik, 
kjer se lahko pohvalijo z bogatim letom 
2008. Bilo je veliko lepih besed, misli 
in dejanj. Bilo je bogato s prireditvami, 
z izkušnjami in s prelomnicami. Kot 
slednje bi zagotovo morali omeniti 
seminar retorike z Marjano Kolenko, 
kjer smo Vojničani v mesecu aprilu rušili 
svoje meje in se soočali z novimi izzivi. 
Pomlad je bila torej predvsem jasna in 
glasna.

Začetek poletja je bil poučen na 
ekskurziji, ki je vse željne novega 
znanja peljala v Avstrijo mimo Dunaja 
v Perchtoldsdorf. Kraj, kjer je ustvarjal 
znameniti Vojničan Janez Žiga Valentin 
Popovič.

In ko so nas pričele hladiti prve nižje 
temperature, krajši dnevi in zamrznjeni 
avtomobili, smo se odpravili v Maribor, 
kjer so nas ogreli v SNG Maribor. 
Ogledali smo si predstavo La Traviata  
in tako zakorakali v predbožični čas. 
Božiček nas je obiskal predčasno in 

nam v preobleki tiskarne Dinocolor 
podaril 500 razglednic Vojnika ter svoje 
delo nadaljeval na božično novoletnem 
koncertu. In prav ta je bil med vsemi 
dogodki najveličastnejši, saj smo 
razglasili nagrajence za najlepše urejeno 
okolje v letu 2008. Bilo jih je ogromno, 
kar je dokaz več, da nam ni vseeno, 
v kakšnem kraju živimo. In prav delo 
vsakega posameznika naš Vojnik dela 
drugačnega. Lepšega, svetlejšega, bolj 
dišečega in predvsem našega. V letu 2009 
si najbolj od vsega želimo, da ostane 
predvsem to ... naš ... v Turističnem 
društvu Vojnik pa ga bomo skušali 
narediti še toplejšega, saj imamo v načrtu 
pester program. O vseh podrobnostih vas 
bomo obvestili, že sedaj pa vas vabimo, 
da ga sooblikujete. Dovolj bo tudi, če ste 
poleg, ko se bo dogajalo. 

Nagrajenci so: Alojzija MAROT, 
Marija VOLASKO, DRUŽINA 
LESKOVAR, DRUŽINA MAJCEN, 
DRUŽINA SITAR, DRUŽINA 
JUTERŠEK, DRUŽINA LEDER, 
DRUŽINA KMETEC, DRUŽINA 
VINDER, DRUŽINA RIBIČ, 
DRUŽINA JUS, DRUŽINA PETEK, 
DRUŽINA ŠPES, DRUŽINA PUŠNIK, 
DRUŽINA LAMPRET, DRUŽINA 
ZOTTL, DRUŽINA KOTNIK, 
DRUŽINA POGOREVC, DRUŽINA 
REBEVŠEK, DRUŽINA KRAŠOVEC.

Posebna priznanja so prejeli: 
DRUŽINA ADAMIČ, DRUŽINA 
MARČIČ, CENEX, d. o. o. 

družina Marčič

Cenex d.o.o..

družina Adamič

Nataša Kovačič
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VOJNIŠKA PESEM NAVDUŠILA 
V LJUBLJANI

Sredi februarja se je cel avtobus 
kulturnikov iz vojniške občine odpeljal v 
Ljubljano na Grad Rakovnik, kamor so bili 
povabljeni na 40. grajski večer. Spremljal 
jih je župan Beno Podergajs. Grad Rakovnik 
stoji na manjši vzpetini pod Golovcem v 
neposredni bližini salezijanske cerkve na 
Rakovniku.

V do zadnjega kotička napolnjeni 
dvorani gradu so nastopili Štajerski rogisti, 

Taščice, Družina Gregorc in Harmonikarski 
orkester. Vsi nastopajoči so se razveselili 
pristnega aplavza in prisrčnega sprejema. 
Pogostitev za vse obiskovalce sta pripravila 
Vinogradniško društvo iz Vojnika ter 
članice Društva kmetic Meta iz Vojnika, 
Dobrne in Celja. Vsi skupaj so preživeli 
prijeten večer v dobri družbi in bili veseli, 
da so se lahko predstavili v Ljubljani, zato 
se zahvaljujemo gospodu Jožetu Zadravcu 
za povabilo.

Ines Novak

TURISTIČNO-KULTURNO 
DRUŠTVO GLOBOČE – DEDNI 
VRH

Člani našega društva smo v decembru 
2008 uprizorili lutkovno igrico »Rdeča 
kapica« na šoli Frankolovo in kar dvakrat 
v celjskem trgovskem centru.

Lutke, ki so bile pred nekaj desetletji 
tudi v naših krajih zelo popularne in 
nepogrešljive med otroki,  postajajo 
aktualne tudi danes, kljub veliki ponudbi 
risank s TV-zaslonov in DVD-medijev. 
Idejo o izdelavi lutk smo dobili na 
Češkem, kjer smo pred letom dni gostovali 
z Joškovo bando. Čehi, ki so verjetno 
vodilni v lutkarski umetnosti, so nas lani 
tudi učili izdelave lutk in izdelave scenarija 

za lutkovno igrico.  Osnove lutkarskega 
znanja, ki smo se jih naučili v češki šoli, 
smo nadgradili in osnovali svoje lutkarsko 
gledališče.

Avtor lutkovnega odra, lutk, scenarija 
in glasbene opreme za igrico Rdeča kapica 
je Jože Žlaus, režiserka igrice je Marija 
Čretnik, ki v igrici tudi igra vlogo lovca, 
lutko Rdeče kapice vodi  Breda Kočevar, 
lutki mamice in babice sta v rokah Nastje 
Ledinek in strašni volk v rokah Mirka 
Zorca. Marjan Čretnik pa pomaga s svojo 
kitaro pri petju Rdeče kapice in na koncu 
igrice tudi vsem lutkam, ki ob srečnem 
koncu igrice veselo zapojo. Zanimanje za 
naše lutke je veliko, zato bomo že v času 
zimskih počitnic poskrbeli za ponovno 
uprizoritev igrice.

Juže Žlaus

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

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

���������

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

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

�
�

�
�

�
�

�
�

��
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
��

��
��

��
��

�
�

�
�

�
�

�
��

��
��

��
�

�
�

�
�

�
�

��
��

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

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

�������������

������������

��������������������������
����������

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

���������������������

���������������������������

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

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

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

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

������������
�

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

������������

PRIJAVE NON STOP NA 041 444 485



4312. december 2008 OgledalO 12/68

PUSTNA MASKA 
FRANKOLOVEGA

Tudi letos smo pričakali pustno soboto, 
na katero smo se pripravljali člani društev 
Frankolovega. Naredili smo zanimivo 
in aktualno pustno masko, predstavitev 
najnovejšega modela gasilskega 
avtomobila, ki je ponazarjala težave 
gasilcev na  Frankolovem. Namen pustne 
maske je bil predstaviti nujnost nabave 
novega avtomobila za PGD Frankolovo, 
za katerega pa žal v Občinskem proračunu 
2009 ni zagotovljenih finančnih sredstev. 

Za dolgoletno pomoč pri pripravi 
pustne maske se zahvaljujem vsem, ki 
so pripravljeni sodelovati na pustnem 
karnevalu, predvsem pa družini Železnik 
iz Verpet, ki nam vsako leto nudi prostor 
za izdelavo maske.

Želimo si, da boste tudi drugo leto imeli 
voljo in čas, da bomo skupaj pripravili 
masko in se udeležili 23. pustnega 
karnevala v Novi Cerkvi.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

DRUŠTVO TALON ŽE ŠESTIČ
Z BAKLAMI K POLNOČNICAM

Mrzel božični večer in pozna ura ne 
ustavi članov Društva TALON in ostalih 
pohodnikov k polnočnicam v Črešnjice! 

Hitro mine leto naokoli in polni 
pričakovanj in radosti pričakujemo 
božični čas. Tako smo že šestič zapored 
organizirali pohod k polnočnicam z 
baklami. Pred odhodom nas je ogrel vroč 
čaj ali pa zakuhano vino. Zbralo se je 
okoli trideset pohodnikov. Med potjo smo 
imeli postanek, kjer se nam je pridružilo  
še nekaj nečlanov in tako je bila udeležba 
še večja. Ni lepšega kot v temi gledati 
prižgane bakle, ki so ob soju meseca še bolj 
praznične. Po končanih polnočnicah smo 
se zopet zbrali  v prostorih KS in skromno 
pogostili vse prisotne. Sklenili smo, da se 
dobimo tudi letos in zato vabimo vse, ki 
jim božični čas pomeni nekaj posebnega, 
in tiste, ki boste na ta večer morda ostali 
sami, da se nam pridružite. Potrebno se je 
le toplo obleči in se nam pridružiti. Torej 
se zopet vidimo  24. 12. 2009!

Za Društvo TALON zapisala
Dragica Mlinar

8. REDNI OBČNI ZBOR 
DRUŠTVA TALON 
FRANKOLOVO

Program za preteklo leto je uspešno 
izpeljan, smernice za letos še bolj 
inovativne in raznolike.

Društvo TALON Frankolovo je imelo 
v soboto, 21. 2. 2009, svoj redni občni 
zbor. Pregledali so delovanje društva v 
preteklem obdobju. Veliko dogodkov so 
pripravili in uspešno izpeljali, najbolj 
pa dajejo poudarek in so ponosni na 
spomladanske etnološke prikaze raznolikih 
obrti, tekmovanja harmonikarjev za izbor 
POHORSKA COKLA in poletni kramarski 
sejem ter izdelavo starih igračk za obdaritev 
naših najmlajših v vrtcu na Frankolovem. 
Vse te prireditve popestrijo naš kraj, saj so 
iz leta v leto bolj obiskane. 

Tudi smernice za letošnje leto so 
namenjene izpeljavi le-teh. Člane društva 
vsako leto pogostijo in obdarijo s skromno 
pozornostjo ob prazniku dneva žena in 40 
mučencev, povabijo na vsakoletni piknik 
na Mali Gori in v okviru martinovanja še 
na izlet z odkrivanjem lepot Slovenije. 
Predsednica Greta Jošt se je zahvalila vsem 
prisotnim za številčno udeležbo, najbolj pa 
tistim članom, ki vedno s svojim delom 
v prostem času pomagajo pri izvedbah 
prireditev, ki jih ni malo. V bodoče si želi 
še naprej sodelovanja s krajevnimi društvi, 
saj so tako prireditve kakovostne in dobro 
izpeljane.

Letos je bil OZ ravno na pustno soboto, 
zato so se nekateri povabljeni gostje in 
predsedniki društev opravičili. Predsednik 
KS Frankolovo Dušan Horvat, ki je obenem 
tudi član našega društva, je pohvalil 
predsednico za vodenje in izpeljavo vseh 
zastavljenih ciljev  v lanskem letu, kakor 
tudi ekipo članov, ki ji pomaga.  Prepričan 
je, da bo tako tudi letos in želi, da bi s 
skupnimi močni in medsebojno pomočjo 
društev in KS uspešno pripravili in 
izpeljali vse prireditve, kajti za Frankolovo 
je dobrodošla vsaka prireditev, saj se tako 
promovira kraj tudi izven širše okolice. 
Za konec morda še misel: Kdor ne dela, 
ne greši; tistemu pa, ki dela, se lahko tudi 
mala napakica oprosti!  

Dragica Mlinar  

Društva
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Društva

POHOD UDELEŽENCEV K 
BOJIŠČU PRI TREH ŽEBLJIH

Tudi letos so se člani ZB za vrednote 
NOB Vojnik – Dobrna udeležili 66. 
spominskega pohoda, ki je vršil v spomin 
na padle borce Pohorskega bataljona.

Pohod je potekal iz Peska na 
Osankarico. Za veliko število pohodnikov 
je bil letošnji pohod naporen, a vendar 
zaradi obilice snega nepozaben.

Spominska slovesnost se je vršila pri 
spominskem obeležju pri Treh žebljih. 
Slavnostni govornik je bi predsednik 
republike dr. Danilo Turk, ki je v svojem 
govoru povedal: »Prišli smo od blizu in 
daleč na ta sveti kraj, da počastimo spomin 
na zadnji boj Pohorskega bataljona. Pravim 
sveti kraj, kajti tudi Slovenci imamo svoje 
Termopile. Imamo kraj, kjer so naši borci 
izpolnili povelje in se borili do zadnjega. V 
tem boju so vsi padli in s svojo žrtvijo so 
slovenski narod za vselej zaznamovali.« 

Med drugim je v govoru povedal: »Na 
naših tleh se je odločalo o usodi našega 
naroda. Brez narodnoosvobodilnega boja 
prav gotovo ne bi bilo slovenske države, 
morebiti pa tudi slovenskega naroda ne.«

Utrujeni smo pohodniki zapuščali 
spominsko slovesnost, v sebi z eno samo 
mislijo, mislijo na pobite partizane, ki so 
dali življenja za našo svobodo, za našo 
domovino, za naš materin jezik.

Ludvik Stopar

POHOD PO POTEH GRAJSKE 
PRAVLJICE

Nekateri kraji oblikujejo ljudi, nekatere 
kraje pa oblikujemo ljudje. Lepo, pravljično 
podobo so Frankolovemu nadeli vsi tisti, ki 
so se udeležili nočnega pohoda z baklami 
na grad Lindek. Člani Turističnega društva 
Frankolovo smo ga letos organizirali že 
dvanajstič.

Na novega leta dan so se pohodniki 
zbrali v graščinskem parku. Nekaj sto 
pohodnikov je na čelu z Edijem Mirnikom 
na pot krenilo ob 18. uri. Tudi letos so 
prijazni krajani pohodnikom v mrzli noči 
ponudila okrepčila. Kruh, pecivo, kuhano 
vino in čaj so jim povrnili izgubljeno 
energijo. Prijetno utrujeni so po približno 
treh urah hoda prispeli na cilj. Ponudili smo 
jim golaž, ki sta ga zanje že od zgodnjega 
popoldneva kuhala Valdi Podjavoršek 
in Toni Brecl. Zanje smo tudi zakurili 
ognjišča, ob katerih so se lahko pogreli.

Konec dober, vse dobro. Stiski rok, 
izrečene besede zahvale, pohvale in 
obljuba, da se prihodnje leto zagotovo spet 
srečamo, da doživimo novo pravljico. 

Bakle so nam razsvetljevale preteklost, 
nam grejejo sedanjost in nam svetijo v 
prihodnost.

Z. V.

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
VOJNIK

Prvi meseci novega leta, to je čas, 
ko zima kliče ljudi in naravo k počitku. 
Društva v tem času izvedejo občne zbore 
in opravijo pregled dela za preteklo leto in 
sprejmejo nove, še smelejše programe za 
tekoče leto.

Tudi čebelarji smo opravili pregled 
opravljenega dela. Ocenili smo delo 
vodstva, ki se mu izteka štiriletni mandat, 
in izvolili novo vodstvo. Z delom bivšega 
vodstva smo bili člani društva zadovoljni in 

nismo čutili potrebe po zamenjavi, vendar 
so vodilni bili mnenja, da so potrebne 
sveže ideje in v vodstvu je prišlo do nekaj 
menjav. Morda je za uspešno delovanje 
društva tudi to dobro. Čas bo pokazal.

Na zboru je bil prisoten predstavnik 
občine, ki je delo društva pohvalil in nam 
tudi v bodoče obljubil pomoč, česar smo 
se vsi razveselili, saj bi brez finančnih
sredstev, ki nam jih dodeli Občina Vojnik, 
le težko delovali v takšnem obsegu kot 
sedaj.

Zelo zanimivo je opazovati starejše 
člane, kako radostno se srečujejo med 
sabo. Iskrenih stiskov rok in trepljanja ni 
ne konca ne kraja. In seveda obljub, da se 
še vidimo. Kako je to prijetno opazovati! 
Kako veliko volje do življenja je v njih. 
Tako je prav!

V društvu smo si za naslednja leta 
zastavili dokaj visoke cilje. Tako želimo 
organizirati še več strokovnih predavanj 
in čebelarje vzpodbuditi k izobraževanju. 
Nadalje želimo še tesneje sodelovati s 
svetovalno službo in seveda, v kolikor bo 
interes šole, aktivno delovati s programom 
opraševanja in ekologije pri naravoslovnih 
dnevih, ki so v letnem učnem načrtu 
šole. V kolikor nas povabijo, bomo z 
veseljem delovali na vseh šolah Občine 
Vojnik. Otroci z zanimanjem spremljajo 
slikovno podprto predavanje o naravi in 
opraševalcih. Prepričan sem, da otroci 
takšen način seznanjanja potrebujejo.

V društvu smo ob tesnem 
sodelovanju pripravljeni dobro delati. 
Novo vodstvo je obljubilo sveži veter 
v jadra in predstavnik Občine Vojnik 

nas je vzpodbudil.

S skupnimi močmi nam bo uspelo.

Jernej Fijavž
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Društva

STAROSTE ČEBELARSKEGA 
DRUŠTVA VOJNIK

Čas, le kdo se spomni nanj ob hitrem 
tempu življenja, pa vendar je čas tisti 
dejavnik, ki nas spremlja in nenehno 
spreminja od rojstva dalje. Spremlja nas 
kot dojenčka na negotovih nogah, nato 
kot nagajivega šolarja. Spremlja nas v 
zreli dobi srednjih let, nato pa nam obarva 
lase in upočasni korak. V človeku združi 
modrost in resnost.

V adventnem času vsako leto obiščemo 
čebelarje, ki so dopolnili ali presegli 
starost osemdeset let. V vojniškem društvu 
se ponašamo s tremi člani, ki so prestopili 
prag osemdesetih. To so:

STANISLAV LIPIČNIK iz Trnovelj,
ALBIN ZAGOŽEN iz Zadobrave in
FRANJO MAROŠEK iz Vitanja.

Vsi trije so častni člani društva in 
kljub visokim letom še vedno aktivni 
čebelarji. Ljubezen do čebel jim pomaga 
pri premagovanju starostnih težav. Po 
najboljših močeh se trudijo v življenju, 

nikoli pa ne pozabijo na čebele. Takšne 
čebelarje potrebujemo, kot potrebuje 
moka kvas, če želimo speči dober kruh. 
Marsikdo se na njih obrne po nasvet, kako 
kakšno delo postoriti pri čebelah.

V letu, ki prihaja, jim želim obilo veselja 
do življenja in do čebel. Nikoli naj jih ne 
tarejo skrbi, če pa se to le zgodi, imajo v 
našem skupnem društvu veliko prijateljev. 
Prijatelji pa smo zato, da si pomagamo!

Zaključiti želim z mislijo:

Življenje naše je kot reka,
ki teče v daljni kraj,
včasih kalna, včasih bistra,
a nikdar ne obrne se nazaj.

Mi le gledalci smo na bregu,
nemo strmimo v vodo,
mimo nas pa teče čas,
ki nihče ustavil ga ne bo.

Zato, prijat’lji, primimo se čez rame,
poglejmo drug drugemu v oko
in v srcu iskreno si priznajmo,
živeti vendar je lepo!                        

Jernej  Fijavž 

ZAHVALA

Ko pred dobrim letom dni ostali smo 
sami, zaprle so se naše vse poti. Potem 
prišli ste Vi, podali močno nam roko, 
takrat spoznali smo, da nismo več 
sami.

Iz vsega srca se še enkrat zahvaljujemo
podjetju Interspar – City centru Celje, 
Baumaxu Celje, Studio trgu Celje, 
Občini Vojnik in Krajevni skupnosti 
Nova Cerkev za pomoč pri izgradnji 
kopalnice in kanalizacije.

Posebno pa se želimo zahvaliti gospe 
Mihaeli HREN, tajnici KS Nova Cerkev 
za vso njeno pomoč.

Družina KUGLAR iz Homca

LETEČI INTERVJU

Predstavitev novopečenega s. p.
v Občini Vojnik

Marijan Oprešnik, s. p.
Voduškova 5, 3212 Vojnik 

Kaj vas je navedlo k temu, da ste se 
iznenada in brez predhodnih napovedi 
odločili za ustanovitev s. p.?

Za odprtje s. p. sem se odločil, ker opažam 
slabo pokritje predvsem malih služnostnih 
obrtnih  dejavnosti in prav te dejavnosti 
imam namen pokrivati z enega mesta. 
Zaenkrat poleg svojega dela, pogodbeno 
pa s pomočjo podizvajalcev strokovnjakov 
in mojstrov svojega poklica.

S kakšno dejavnostjo se boste ukvarjali?

Ukvarjati se nameravam z dejavnostmi, 
kot so:
Nosilna dejavnost je urejanje in vzdrževanje 
zelenih površin in okolice, sem spadajo 
celotne ureditve okolice hiše, rezanje živih 
mej, košnje trate itd. 
Drugi del dejavnosti se nanaša na pomoč in 
varstvo ostarelih in bolnih na domu, pomoč 
v vsakodnevnem življenju, spremstvo k 
zdravniku ali po drugih opravkih.
Vsakovrstna administrativna in 
računalniška dela.
Organizacija razstav, sejmov, srečanj.
Izvedba in postavitev vrtnih ograj, iz 
lesa ali kovanih. Popravila gospodinjskih 
aparatov in hišnih naprav ter opreme.
Selitvena dejavnost in vgradnja stavbenega 
pohištva. Oblaganje tal in sten. Pleskarska 
dela, notranja in zunanja. Drugo instaliranje 
pri gradnjah, vsa hišna popravila.
Pogodbeno urejanje in zasaditve grobov, 
enkratno, mesečno, letno, večletno.
To so v glavnem vse nosilne dejavnosti s. p.

Velikokrat se iščejo mojstri, da odpravijo 
manjšo okvaro ali postorijo kakšna druga 
dela na domu in v okolici, za katera večji 
obrtniki nimajo časa, nestrokovnjaki pa 
lahko povzročijo več škode kot koristi.
Res je, tukaj pa se boste z enim klicem rešili 
vseh tegob, saj bo delo pri vas opravljeno 
hitro in kakovostno ter z garancijo. 
Zato pokličite na GSM.: 031 566-984 ali 
03/ 781-29-29 in o vsem se dogovorimo.

Hvala za koristne informacije. Želim vam 
uspešno delo ter zadovoljne stranke.

Jure Vovk
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ZB za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna 
PROGRAM NALOG

ZA LETO 2009

APRIL

24. 4. 2009, v petek, ob 19. uri. Javna 
proslava ob dnevu upora proti okupatorju
v Kulturnem domu Vojnik. Organizirata: 
Občina Vojnik in ZB za vrednote NOB 
Vojnik – Dobrna.
27. 4. 2009, ponedeljek, ob 11. uri, Tolsti 
vrh. Žalna slovesnost.
Udeležba z lastnim prevozom.

MAJ

9. 5. 2009, Topolšica. Podpis kapitulacije 
nemške vojske. Lasten prevoz.
23. 5. 2009, sobota, Kumrovec. Dan 
mladosti – radosti.
Obiskali bomo proslavo v Kumrovcu, 
obenem pa bo to tudi izlet Združenja.
Organiziran avtobusni prevoz.

JUNIJ

5. 6. 2008, v petek, ob 11. uri. Vsakoletna 
javna proslava v sklopu krajevnega
praznika pri obeležju »Oljčjek« v Arclinu.
1.6. 2008, sobota, ob 12. uri. III. 
tradicionalni pohod po spominskih
 obeležjih  KO Vojnik. Pohod bo potekal v 
smeri: Vojnik, Tomaž, Pristova, 
 Dobrotin, Vojnik.
Ob 16. uri bo javna proslava pri glavnem 
spomeniku v Vojniku.
Sledi III. tradicionalni piknik ob kotlu in 
partizanski pesmi, ki bo potekal na
igrišču pod šotorom v Vojniku. Vabljeni 
bodo pevski zbori Občin Vojnik – Dobrna,
ki obujajo partizanske in domoljubne 
pesmi, godba na pihala, ter vsi člani
Združenja in veterani vojne za Slovenijo. 
To je obenem vsakoletna promocija 
Združenja. Organizirata: ZB za vrednote 
NOB Vojnik – Dobrna in Občina Vojnik.
27. 6. 2009, sobota, Svetina. Deveto 
regijsko srečanje veteranov in borcev ob 
11. uri. Organiziran avtobusni prevoz.

JULIJ

4. 7. 2009, sobota, Nova Cerkev, ob 9.30. 
Javna slovesnost pri spomeniku, v sklopu 
krajevnega praznika KS Nova Cerkev. 
Organizirajo: ZB za vrednote NOB Vojnik 
– Dobrna, KO Nova Cerkev in KS Nova 
Cerkev.

4. 7. 2009, sobota, Menina planina. 
Srečanje borcev in občanov, posvečeno 
preboju partizanskih enot iz okupatorjevega 
obroča. Lasten prevoz.
19. 7. 2009, nedelja, Komelj. 30. spominski 
pohod z zaključno javno proslavo na  
Komelju. Organiziran avtobusni prevoz.       

AVGUST

V letu 2009 se bo osrednja spominska 
slovesnost za padle Dobrotinškove in za 
vse ostale, ki so padli v II. svetovni vojni, 
vršila za celotno Združenje 13. 6. 2008 pri 
osrednjem spomeniku v Vojniku.
22. 8. 2009, sobota, Graška gora. 
Spominska slovesnost ob 11. uri.
Organizirati avtobusni prevoz.

SEPTEMBER

12. 9. 2008, sobota, ob 8. uri. Organiziran 
tradicionalni pohod po poti  XIV. divizije. 
Predviden pričetek pohoda je iz Socke 
(Senegaškega mlina), Selc, Lindeka, 
zaključek je na Frankolovem.
Organizirajo: ZB za vrednote NOB 
Vojnik – Dobrna, KO Frankolovo in KS 
Frankolovo.

OKTOBER, žalne slovesnosti. 
 
Dobrotin, spominska plošča. Vojnik, glavni 
spomenik. Nova Cerkev, spomenik. Velika 
Ravan, spomenik. Frankolovo, spomenik. 
Dobrna, spomenik. Paški Kozjak, 
spomenik. Stranice, spomenik. 

DECEMBER

14. 12. 2009, ponedeljek. Spominska 
slovesnost ob 65. obletnici osvoboditve 
130 zapornikov iz Starega piskra.
Obdarovanje starejših od 80 let in bolnih.

POSEBNI PROJEKTI

V okviru Pokrajinskega Sveta Celjske 
regije se je na 2. seji Sveta, 20. 10. 2008, 
formiral »Odbor za izvedbo stalnih razstav 
v šolah, posvečenih NOB«.
Vloga in cilj tega odbora je, da se postavijo 
stalne razstave na šolah, kjer je prehodila 
svojo pot XIV. divizija, od Suhorja do 
Menine planine. Odbor sodeluje z Muzejem 
novejše zgodovine v Celju. Razstave 
bodo predstavljali trije panoji. Zaradi čim 
nižjih stroškov bosta dva panoja povsod 
enaka, prvi predstavlja začetek okupacije 
Slovenije, drugi pot XIV. divizije, tretjega 
pa bomo s krajevnimi zgodovinarji čim 
bolj približati kraju samem med drugo 
svetovno vojno.
Naš cilj je približati učencem šol pomen 
NOB, ki ga vedno manj poznajo.
V ZB za vrednote NOB bomo s takšnima 
razstavama opremili OŠ Vojnik in OŠ 
Frankolovo.
Takšna razstava je postavljena že na OŠ 
Dobrna, stroški pa so bili 600 €.

V letu 2009 moramo izpeljati akcijo, v 
kateri naj bi vsak član našega združenja 
pridobil vsaj enega novega člana. 
S pomočjo Občine Vojnik je potrebno 
očistiti marmor glavnega spomenika v 
Vojniku.

Marijan Oprešnik,
predsednik

Društva

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 ....... )

- 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

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 ....)

BREZPLAÈNO
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SKUPAJ ZA VEČJO
PROMETNO VARNOST

Spoštovani bralci Ogledala! Ponovno 
se javljamo v rubriki Prometni kotiček. In 
če za zdravje lahko rečemo, da je iz dneva 
v dan vse bolj neprecenljivo, kaj naj potem 
porečemo šele za posamezno življenje? 
Pa kljub temu življenja ugašajo na naših 
cestah,  dan za dnem, teden za tednom, leto 
za letom. Res je, da se prenekateri smrti ne 
moremo izogniti in nenazadnje je tudi smrt 
eden od trenutkov našega življenja.

Večino smrtim in invalidnostim pa se 
lahko izognemo. Krvavi davek, katerega 
plačujemo na naših cestah, je občutno 
previsok. Nemara bi kdo pomislil, da 
je naša čudovita dežela rojena kar pod 
nesrečno zvezdo, vendar pa na žalost ali na 
našo srečo ni usoda kriva, da se zgodi na 
naših cestah toliko žrtev. Strokovna ocena 
je, da smo zanje v pretežni meri krivi sami 
in rečem lahko, da je resničnih prometnih 
nesreč, pri katerih človeški dejavnik nima 
vpliva, bore malo. Uživanje alkohola, 
prevelika hitrost in vsi drugi dejavniki pa 
so zagotovo v naših rokah.

Namreč v času od osamosvojitve 
do danes  so slovenske ceste  zahtevale 
previsok krvni davek, umrlo je okoli 
5.800 ljudi in okrog 181.000 ljudi se je 
telesno poškodovalo, kar pomeni, da je 
Slovenija po kazalcih prometne varnosti 
zagotovo na dnu prometno varnih držav. 
Tako imenovana začrtana VIZIJA NIČ, ki 
je zapisana v našem programu prometne 
varnosti, je morda za nekatere čudežna 
formula in sam se sprašujem, kje je skrita, 
kako jo najti, ... morda se nahaja v nas 
samih, zato jo ponudimo brez oklevanja 
tudi ostalim prometnim udeležencem  in 
tudi tistim, ki bi morali graditi varen cestno 
prometni sistem.

Vsem voznicam in voznikom pa 
predlagam enega od ukrepov: »Z 
zmanjšanjem hitrosti bi se zmanjšalo 
število prometnih nesreč, zmanjšala pa 
bi se tudi teža njihovih posledic«. Če 
bi zmanjšal vsak prometni udeleženec 
povprečno hitrost v naselju  za 1,0 km/h, 
bi se število prometnih nesreč zmanjšalo 
po strokovnih ocenah za približno  3,0 %. 

Skrb za večjo prometno varnost je stvar 
vseh nas in odgovornost zanjo si delimo. 

Dolžnost vsakogar je, da si zanjo prizadeva 
po svojih najboljših močeh. Tudi nacionalni 
program varnosti cestnega prometa je tako 
zastavljen in prepričam sem, da na naših 
cestah ne bomo po nepotrebnem umirali, 
zato vam ponujam le drobec nasvetov za 
večjo prometno varnost.

Opazujte, upoštevajte, predvidevajte!
V vozilu bodite vedno pripeti z 

varnostnim pasom!
Izpopolnjujte znanje in vozniške 

sposobnosti!
V naseljih vozite previdno in zmanjšajte 

hitrost!
Kot pešec uporabljajte odsevna telesa!
Vedno se ravnajte v skladu s cestno 

prometnimi predpisi!
Kot kolesar, voznik motornega kolesa 

ali kolesa z motorjem obvezno uporabljate 
varnostno čelado!

Za volan sedite le, kadar ste trezni in 
dovolj spočiti, da se lahko popolnoma 
posvetite vožnji!

In če  boste upoštevali del teh 
vozniških vrednot, se boste vedno vračali  
zdravi in nasmejani v krog svoje družine, 
kar je nedvomno največja, neprecenljiva 
človeška vrednota, zato vozite zbrano in 
je ne izpustite iz nadzora, zato naj bo vsak 
vaš dan »dan brez prometne nesreče«.

Jože Kocman,
predsednik SPV Vojnik

TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
MLADIH V VOJNIKU

V župniji Svetega Jerneja v Vojniku so 
v božično-novoletnem času naše domove 
obiskovali mladi koledniki. Razdelili so se 
v skupine in nosili blagoslov v družine, kjer 
so jih z veseljem sprejeli. Njihovi obiski so 
simbolično  predstavljali tri modre kralje 
Miha, Gašperja in Boltežarja s spremstvom 
iz časa Jezusovega rojstva, ki jih je vodila 
zvezda repatica. Naše male kralje pa je 
vodila želja razveseliti ljudi, ki so jih 
obiskali, prinesti blagoslov, pokaditi dom, 
zapeti pesmi, predvsem pa z darovi, ki so jih 
dobili na svojih obiskih, razveseliti otroke 
v misijonih, kamor je denar namenjen. 
Darovati revnim vrstnikom, kjer delujejo 
naši misijonarji, to je nekaj posebnega. 
Ker so bili naši koledniki večinoma zelo 
mladi, so za njihova potovanja od hiše do 
hiše poskrbeli skrbni starši. Poleg tega 
so otroci zbirali denar v akciji ‘’Otroci 
otrokom’’ z naslovom Lačnim otrokom. 
Nekateri so geslo ‘’To, kar imamo, radi 
drugim damo, česar se mi veselimo, radi 
z drugimi delimo’’ vzeli zelo resno. Prav 
je, da znamo blagostanje, ki ga še imamo 
v primerjavi z mnogimi revnimi, lačnimi 
in bolnimi, vsaj malo deliti. Na praznik 
svetih treh kraljev so se koledniki pod 
vodstvom Sabine in Marjana Majcna 
zbrali v cerkvi pri sveti maši in simbolno 
k jaslicam položili svoje darove in darove 
dobrotnikov iz naše župnije. Hvala vsem v 
imenu tistih, ki bodo ta denar prejeli. 

Milena Jurgec

Prometni kotiček
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SPOMIN NA POHORSKI 
BATALJON

Njegovo ime je legenda.
Njegova pot je borba.
Njegovo izročilo je upanje. 
Njegova veličina je žrtev.
Njegova zmaga je smrt.
Njegova smrt je življenje.

Narod, ki ne pozna in ne spoštuje svoje 
preteklosti, tudi bodočnosti ne bo imel. 

Nekaj članov Zveze borcev za 
vrednote NOB Vojnik – Dobrna, krajevne 
organizacije Vojnik se nas je dne 10. 1. 
2009 udeležilo spominske slovesnosti ob 
66-letnici padca Pohorskega bataljona. 

Borci Pohorskega bataljona so dne 
21. 12. 1942 pričeli  zgrajevati zimsko 
taborišče z zemljankami v pohorskih 
gozdovih pri  Treh žebljih, okoli pol ure 
hoda od Osankarice. 

Zaradi izdaje so dne 8. 1. 1943 malo 
pred poldnevom taborišče Pohorskega 
bataljona obkolile 30-krat številčnejše 
nemške enote policistov, vojakov in 
vermanov, okoli 2000 dobro oboroženih 
mož. 

V okoli triurnem neenakem boju je 
padlo 69 partizanov in partizank. Le enega 
borca, Franca Kunaverja Sulca, so Nemci 
hudo ranjenega ujeli in ga kasneje tudi 
ustrelili na Ljubnem.

V glavnem po nemških virih so se 
partizanski borci izredno neustrašno 
in hrabro borili, večkrat s pesmijo in z 
izredno drznim  jurišanjem, niso se hoteli 
predati. Tisti, ki jih niso pokončale nemške 
krogle ali mine, so zadnji naboj ali bombo 
prihranili zase. 

Posebna legenda poslednjega boja 
Pohorskega bataljona je narodni heroj 
Alfonz Šarh Iztok s svojimi tremi 
mladoletnimi sinovi. V borbi je posebej 
izstopal kot neustrašen brezkompromisen 
borec. Nemški očividci so navajali, da se 
je boril kot lev. Njegov najmlajši sin Ivan 
Šarh Vanček, ki takrat še niti 14 let ni bil 
star, je splezal na drevo in ko so Nemci že 
slavili zmago ter fotografirali prizorišče, je

ustrelil policijskega stotnika (hauftmana) 
in ga smrtno ranil. Seveda so ga nemški 
vojaki nato prerešetali. 

Na nemški strani je v boju padlo 19  
vojakov, ranjeni stotnik pa je kasneje umrl 
v Mariboru.

Ob letošnji spominski slovesnosti, dne 
10. 1. 2009, so bile podobne vremenske 
razmere kot ob samem dogodku v letu 
1943, bilo je precej snega in mrzlo.  
Slovesnosti, ki se je odvijala na samem 
prizorišču padca Pohorskega bataljona, se 
je udeležilo preko dva tisoč udeležencev 
vseh starosti. Slavnostni govornik je bil 
predsednik republike dr. Danilo Turk. 
Spremljala ga je častna četa slovenske 
vojske. 

Med drugim je govornik poudaril, da je 
padec Pohorskega bataljona ena največjih 
žrtev slovenskega naroda v epopeji bojev 
za svobodo in samostojnost. To ne bo 
nikoli pozabljeno. 

Mag. Adolf Videnšek, iur. 

KVARTOPIRSKI TURNIR
V SOCKI

Tudi letos je PGD Socka organiziralo 
tradicionalno, že enajsto srečanje 
kvartopircev. Preko trideset igralcev se 
je na predvečer kulturnega praznika, 7. 
februarja, pomerilo v igranju „šnopsa“. 
Najboljši so dobili pokale in praktične 
nagrade, prav tako tudi „srečni poraženec“. 
Zmagal je Vili Podgoršek s Stranic, drugi 
je bil Jože Mastnjak iz Vitanja, tretji pa 
Vlado Klinc iz Doliča. Naslov „srečnega 
poraženca“ si je priigral Marjan Štraus iz 
Socke.  

Egidij Čretnik

POGOZDITEV
ŽUPNIJSKEGA GOZDA

Naravno ravnovesje niha, zato je v 
preteklih letih veliko smrekovih gozdov 
uničil lubadar, med drugim tudi del 
vojniškega župnijskega gozda. V soboto, 
18. 11. 2008, so se zbrali delovni Vojničani 
in nekaj skavtov, da so pogozdili ta del 
gozda. Želimo si, da bi novo nasajeno 
drevje hitro zapolnilo praznino in upamo, 
da mlado drevje ne bo imelo sovražnikov, 
saj vemo, da so gozdovi naša pljuča.  

Milena Jurgec

MARIJA PODGORŠEK

Spet je leto naokoli in vrstijo se obiski 
starejših krajanov, starih 90 let in več. 
Tako so predstavniki Krajevne skupnosti 
Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja 
skupaj s predstavnico Župnijske Karitas 
dne 9. 1. 2009 obiskali našo krajanko 
Marijo Podgoršek, stanujočo Podgorje 
pod Čerinom 29, ki je dopolnila 96 let. 
Ob njenem rojstnem dnevu so ji čestitali 
za visok jubilej, gospa Marija pa je bila 
poleg čestitk vesela že samega obiska in 
jih je povabila, da se ji v prihodnje še kaj 
oglasijo.

Ines Novak

Kronika
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KDOR SVOJIH PREDNIKOV NE 
ČASTI, NJIHOVEGA SPOMINA 
VREDEN NI

Tega pregovora se je verjetno spomnil 
Ivan Pušnik iz Arclina, ki je s svojimi 
prijatelji obudil res staro navado – šego 
zbiranja svinjskih krač in licitacijo oz. 
prodajo le-teh pred farno cerkvijo v 
Vojniku.

Organizatorji so zbrali kar lepo število 
prekajenih svinjskih krač. Na god sv. 
Antona (priprošnjika za zdravje živine) 
jih je v cerkvi Device Marije blagoslovil 
domači župnik Anton Perger. Pri vseh treh 
nedeljskih mašah pa so krače z licitacijo 
ponudili v odkup. Zbrani denar – krepko 
čez 500 evrov – pa se bo porabil za plačilo 
obnove orgel pri cerkvi Device Marije. Zdi 
se prav, da se tudi na tak način pomaga pri 
ohranitvi kulturne dediščine.

Še večkrat lahko s ponosom zapišemo, 
da so te sedaj lepo obnovljene orgle ene 
izmed najstarejših v Sloveniji. V turističnih 
prospektih pa se navaja, da so najstarejše 
orgle v Slovenji v cerkvi Žalostne matere 
božje pri TREH FARAH v Rosalnicah 
pri Metliki. Največje orgle na svetu pa v 
katedrali Sv. Štefana v Passau v Nemčiji.

Svetnika Antona slikajo s prašičkom. 
To naj bi ponazarjalo zbiranje svinjskega 
mesa in klobas. Zato so mu preprosti ljudje 
tudi rekli, da je zavetnik svinjskih pastirjev, 
imenovali so ga tudi »KRAČJEK«, za god 
poleti pa »SOLATJEK.« Izkupiček od 
prodanega mesa, klobas, svinjskih krač so 
porabili za prizadete otroke, šolanje revnih 
otrok, dobre namene in cerkvene potrebe 
... V res stari knjigi pa beremo, da so v 
nekem kraju – fari to zanimivo porabili za 
ostarele – bolne hlapce in dekle, ki so jih 
brezvestni gospodarji vrgli na cesto. Postali 
so berači, občinski reveži. Socialnega in 
pokojninskega zavarovanja takrat še niso 
poznali. 

Organizatorji, ki so v ta projekt vložili 
veliko truda, so se v res mrzlem nedeljskem 
jutru pred cerkvijo Sv. Jerneja s svojimi 
dobrotniki (darovalci in nato kupci krač) 
pogreli z vročim kuhanim vinom. Še bolj 
pa jih greje misel, da so opravili lepo dobro 
delo. Letos za orgle, drugo leto pa za ...?? 
PRIDRUŽITE SE TUDI VI!

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI TUDI 
POZIMI NE POČIVAJO

Pri prijaznih gostiteljih – gasilcih 
v Vojniku so vinogradniki izvedli VI. 
KLETARSKI  VEČER (pokušnja mladega 
vina). Strokovnjakinja Tadeja Vodovnik,  
univ. dipl. ing. agr., je ocenila vseh 58 
prinešenih vzorcev. Polna dvoranica 
vinogradnikov pa je zavzeto pokušala 
prinešeno vino in  poslušala predavanje, 
ugotavljanje napak in odpravljanje le-teh. 
Najbolj pogoste napake so bile: boekser, 
previsoke kisline, oksidacija, nepravilna 
uporaba žvepla, vonj po sodu ... Bila je 
prava učna ura enologije.

Nekaterim vzorcem pa je 
predavateljica že napovedala lep rezultat 
na VI. OCENJEVANJU VIN, 21. 4. 2009. 
Pohvalila pa je tudi vino VOJNIČAN, 
za katerega res vzorno skrbita društvena 
kletarja Vanč in Miran. Njima in 
predsedniku društva Krašovcu je društvi 
poverilo – zaupalo njegovo pravilno 
porabo (promocija, protokol, društvene 
prireditve, donacije ...).

Radi zapišemo, da naši vinogradniki 
vse bolj pogosto posegajo po nasvetih 
strokovnjakov. Na primer nasvet o rezi 
vinske trte na samo en šparon gospoda 
Romana Š. Nasvet gospe Tadeje V. o 
maceraciji tudi belega grozdja pa je letos 
upošteval vinogradnik F. K. Z maceracijo 
grozdja trte sauvignon je dosegel 
presenetljivo kakovost. Enako pa M. K. za 
sorto chardonnay.

VREDNO POSNEMANJA!
VINOGRADNIKI OPRAVILI 

ZIMSKO REZ

V hladnem, deževnem zimskem 
popoldnevu sta R. Štabuc, univ. dipl. 
inž. agr. in društveni viničar F. Bezovšek 
strokovno obrezala »TRTO« (potomko 
400 let stare trte z Lenta). En šparon v 

levo, desni pa na lanskem šparonu narezala 
»čepe« za kordonsko obliko. 400-letna trta 
zelo dobro uspeva, saj ima lepo lokacijo 
oz. lego. Negujejo in opazujejo pa njeno 
bujno rast veseli ljudje. V njeni neposredni 
bližini je v občinski stavbi sedaj že lepo 
urejena društvena klet. Vino Vojničan v 
njej že lepo zori.

Res rekordna množica vinogradnikov pa 
je v vinogradu družine Danila Bojanoviča 
v Malih Dolah z velikim zanimanjem 
spremljala UČNO URO ZIMSKE REZI 
priljubljenega predavatelja. Njegov moto 
rezi je: S čim manj dela pridelati kvalitetno 
grozdje.

Pohvalil je »rezača trte« in ugotovil, 
da je vinograd v dobri kondiciji. Ker pa 
je star več kot tri desetletja, je potreben 
pomladitve.

Že 34 let ta vinograd (sorte: laški 
rizling, sauvignon, modra frankinja) 
obrezuje njihov sorodnik Ivan Škof, 
sedaj star 85 let!! Vsaka čast!! Pisec teh 
skromnih sestavkov o delu društva se 
zelo dobro spominja Jurija Bojanoviča. 
Ta je na strmem zapuščenem terenu uredil 
lepo negovan vinograd. Zanimivo, da je 
vinograd obdeloval v zgodnjih jutranjih 
urah. V precej oddaljen vinograd pa se 
je vozil z motornim kolesom. Še v pozni 
starosti, preko 80 let, je redno obiskoval vsa 
strokovna predavanja v vinogradniškem 
društvu v Slovenskih Konjicah. Tam je za 
svoja kvalitetna vina dobival tudi najvišja 
priznanja. Veseli smo, da njegov sin Danilo 
uspešno nadaljuje očetovo tradicijo. Na 
ocenjevanju vin v Vojniku je za vino 
modra frankinja že prejel srebrno diplomo. 
Družina Bojanovič je vse prisotne lepo 
pogostila. VELIKA HVALA!

Poleg vinograda in kleti pa je Danilo 
svojim staršem Juriju in Mariji v njun 
spomin postavil prekrasno kapelo. 
Verjetno je unikaten, arhitekturno zanimiv 
verski objekt. Še bolj pa je enkratna, 
edinstvena njegova namembnost. Pod lepo 
izdelano okroglo streho so skupaj složno 
povezani verski prizori in poslikane ikone 
– pravoslavne vere. En predal – steno 
pa krasi lep kip Lurške Matere Božje. 
ENKRATNO, VREDNO OGLEDA!

Proti večeru, koncu strokovnega prikaza 
rezi, pa je dež ponehal in posijalo je sonce. 
Naj bo na PLATAH VEDNO TAKO!

Kronika
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VINO VOJNIČAN SE 
PREDSTAVI

Na gradu Rakovnik, kjer je sedež 
salezijanskega reda, katerega je 
bil predstojnik v letih 1964–1970 
tudi vojniški rojak M. Jurčak, so 
priredili 40. grajski večer. Nastopile 
so glasbene skupine iz naše vojniške 
občine (TAŠČICE, DRUŽINA 
GREGORC, ŠTAJERSKI ROGISTI, 
HARMONIKARSKI ORKESTER).

Za svoj izvedeni program so 
doživeli izjemno lep sprejem in viharen 
aplavz. Toplo nam je pri srcu, da tudi 
povsem tuji ljudje dajo tako lepo 
priznanje neutrudnim amaterskim 
kulturnim delavcem. Upam, da sta tudi 
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO z 
vinom »VOJNIČAN« in DRUŠTVO 
KMETIC META dobro zastopala naše 
kraje. PREŽIVELI SMO LEP VEČER!

Pavle Leskovar

PIJMO ŠENTJANŽEVCA, DA BI 
RAJŽA SREČNA BILA ...

To in še veliko lepih nabožnih in narodnih 
pesmi je bilo zapetih ob blagoslovu vina 
na god sv. Janeza v cerkvi Sv. Tomaža nad 
Vojnikom. To je res lepa stara šega, saj se 
starejši vinogradniki še spominjajo, da so 
kot otroci nesli vino v cerkev k blagoslovu. 
Oče pa je nato »žegnano« vino zlil v sode 
v družinski kleti. Blagoslov je opravil  
župnik Kostanjšek z Ljubečne. 

To lepo navado pomagata ohraniti 
prizadevna ključarja majhne, a zato še 
bolj prisrčne cerkvice, brata Ivan in Jože 
Krameršek. Sta res prava naslednika 

ključarja Dobrotinška, ki je l. 1932 postavil 
k cerkvi zvonik, a zvoka zvonov ni več 
dočakal. (v knjigi VOJNIŠKI SVET ...)

K lepi slovesnosti ter nato 
veselemu druženju je pripomoglo tudi 
V I N O G R A D N I Š K O - V I N A R S K O 
DRUŠTVO Občine Vojnik s svojo žlahtno 
kapljico. Vino so prispevali njegovi najbolj 
zvesti člani. Prav je, da se stare šege naših 
prednikov ohranijo. Seveda je potrebno 
pritegniti tudi mladino, saj pravijo: NA 
MLADIH SVET STOJI!

IX. PRAZNIČNA SEJA
UO-a VVD-a 

Člani UO-a Vinogradniško-vinarskega 
društva so na svoji IX. praznični seji v 
razširjeni sestavi pregledali in sklepali o 
nadaljnjih aktivnostih svojega društva. 
Določili so naslednje datume:

a) rez vinske trte: 10. 2. 2009,
b) predavanje »Stekleničenje vina«: 

17. 2. 2009,
c) predavanje o zaščiti vinske trte – v 

marcu,
č) občni zbor: 6. 3. 2009,
d) VI. OCENJEVANJE VIN: 21. 4. 

2009,
e) III. PRAZNIK VINA: 9. 5. 2009.

Potrdili so predlog programa društva 
za leto 2009.

Letos so se zbrali pri članih društva 
Poldetu in Alenki Kunaj na Kmečkem 
turizmu Dobrotin. V gosteh pa so imeli 

kar tri člane EVROPSKEGA REDA 
VITEZOV VINA: Novak, Medved in naš 
predsednik M. Krašovec!

Velik vinski strokovnjak in pisec 
številnih knjig in člankov o vinu, vinski 
trti ter velik kulinarični poznavalec je 
Drago Medved iz Nove Cerkve. On je 
udeležencem natrosil veliko lepih besed o 
vinu, vinski kulturi in kulinariki. Pohvalil 
je vino člana društva Poldeta Kunaja. 
Vini modra frankinja in belo zvrst, letnik 
2008 (silvanec + sauvignon) sta še mladi 
in z vsakim dnem bosta pridobivali na 
kvaliteti. Seveda bi gospodar rad videl, da 
bi ga čim prej zmanjkalo. Lepih pohvalnih 
besed je bila deležna tudi ga. Lenka za 
svoje kulinarične specialitete, posebej še 
za domače mesne dobrote. Lepa pogrinjka 
s kranjsko klobaso in domačo slanino, 
»špehom« z receptom za njuni pripravi pa 
sta bila objavljena v časopisu Slovenske 
novice! Svojevrstno lepo priznanje. Radi 
še pišemo, da Dobrotinškova mama 
»ZEFKA« pri svojih 84 letih še peče 
več kot dober domač kruh. Strokovnjak 
Medved pravi, da so na kmečkem turizmu 
DOBROTIN na pravi poti!

Tudi vinogradniki so bili te pohvale 
veseli, kot tudi mnogi obiskovalci, ki 
so v teh desetletjih opazovali velik trud 
preproste prizadevne družine na Dobrotinu. 
Želijo jim še nadaljnje uspešno delo.

Udeleženci sestanka so ob zvokih 
harmonike in lepih pesmi Arclinskih fantov 
prijetno zaključili uspešno leto.

VESELI PUST ...

Društvo ima v programu tudi 
sodelovanje v kraju in izven. Zato so tudi 
letos že ŠESTIČ sodelovali na PUSTNEM 
KARNEVALU v Novi Cerkvi. Prizadevni 
člani: Miran, Hedvika, Mirko, Zdravko, 
Vanč, Slava, Olga, Vanč, Franci, Ivi, Minka, 
harmonikar Grega ... so to pripravili v slogu 
velikih poplav v Arclinu in Škofji vasi. 
Šaljivi napisi so bili: KRALJICA POPLAV, 
VEČ POPLAVNIH VOD – VEČ VINA, 
ARCLINSKE TERME, TERME ODPRTE 
OB VSAKI POPLAVI ... Vinogradniki 
upajo, da so lepo predstavili tudi kulturno 
dejavnost društva, a tudi društvenega vina 
VOJNIČAN ni manjkalo.

Pavle Leskovar
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KOLEDOVANJE 
V NOVI CERKVI 2009 

Otroci iz župnije Nova Cerkev so se tudi 
letos v spremstvu animatorjev odpravili 
na koledovanje. Čeprav je živo srebro 
kazalo 13 stopinj minusa, so se že ob pol 
osmih zjutraj zbrali v župnišču. Starši in 
animatorji so jim pomagali pri oblačenju 

kostumov. Dekan Alojz Vicman je nato 
kolednike povabil v cerkev, kjer jih je med 
jutranjo mašo blagoslovil. Potem pa so se 
skupinice kraljev, angelčkov in pastirčkov 
v spremstvu animatorjev odpravile 
po domovih oznanjati veselo novico 
Jezusovega rojstva. S koledniško pesmijo 
so v naše domove prinesli blagoslovljen 
mir in veselje. Koledovanje so končali z 
večerno sveto mašo.

Koledniška akcija je potekala pod 
geslom ŠOLO POMAGAJMO SKUPAJ 
ZGRADITI, REVNIM OTROKOM 
VESELJE DELITI. Z darovi, ki so jih zbrali, 
bodo misijonarjem v Zambiji, Angoli, 
Malaviju, Senegalu, na Madagaskarju in 
Slonokoščeni obali pomagali pri gradnji 
učnih ustanov. 

Željko Štrljič  

SNEŽAK, NAREJEN OB NA NOVO ZAPADLEM SNEGU, Z MOJSTRI IZ 
STRAŽE IN NOVAK

Vabilo,

 občinski odbor Slovenske 
demokratske stranke 

želi pozvati vse člane, da 
naj povabijo svoje žene, 

mame, babice in ljubice na 
praznovanje materinskega 
dne, ki bo  na Frankolovem 
dne 28.3. 2009 s pričetkom 

ob 19 uri. 

Poskrbljeno bo za prigrizek 
in še za kaj drugega. Prisotna 
bo tudi evropska poslanka.
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 PREDBOŽIČNO DRUŽENJE 
IN IGRANJE KOŠARKE

V nedeljo, 14. decembra, so trenerji 
Košarkarskega kluba Vojnik prvič 
organizirali predbožično druženje in 
igranje košarke. To je bilo športno, 
tekmovalno in družabno srečanje otrok, 
staršev in trenerjev. Udeležile so se ga vse 
ekipe, ki trenirajo znotraj Košarkarskega 
kluba: najmlajši, mlajši, starejši fantje in 
deklice, kadeti in mladinci. 

Prireditev je potekala v telovadnici 
OŠ Vojnik. V celem popoldnevu je 
bilo na njej približno 170 udeležencev. 
Na koncu pa so še zaigrali naši trenerji  
proti staršem in mladincem. To je bilo še 
posebej zanimivo.

Organizirano je bilo tudi praznično 
medsebojno obdarovanje otrok, ki nam 
je bilo vsem v veselje. Dober obisk in 
dobro razpoloženje vseh, še posebno pa 
pravi športni duh,  so potrdili odločitev 
trenerjev Košarkarskega kluba, da tudi 
še vnaprej pripravijo takšna druženja.

Urška Oprčkal

ZIMSKO DRŽAVNO 
PRVENSTVO
V PLAVANJU 2008/09 
CELJE, 29. 1.–1. 2. 2009

Gašper ŽURMAN,
Nova Cerkev 129:

2. mesto  1500 m prosto
2. mesto   800 m prosto
3. mesto   400 m prosto
3. mesto   200 m delfin
3. mesto   član štafete 4 x 200 m prosto
4. mesto   400 m mešano
4. mesto   član štafete 4 x 100 m prosto
4. mesto   član štafete 4 x 100 m mešano

Čestitamo za dosežene rezultate!

Cveto Žurman

ZIMSKO DRŽAVNO 
PRVENSTVO
V PLAVANJU 2008/09 
CELJE, 29. 1.–1. 2. 2009

Gašper ŽURMAN,
Nova Cerkev 129:

2. mesto  1500 m prosto
2. mesto   800 m prosto
3. mesto   400 m prosto
3. mesto   200 m delfin
3. mesto   član štafete 4 x 200 m prosto
4. mesto   400 m mešano
4. mesto   član štafete 4 x 100 m prosto
4. mesto   član štafete 4 x 100 m mešano

Čestitamo za dosežene rezultate!

Cveto Žurman
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FELIX SKUTNIK – smučarsko 
društvo Vizore

Felix Skutnik, doma iz Vizor. Kako vidite 
rojstno vas?

Čudovito, mirno in prijazno okolje, 
kamor se vedno znova rad vračam iz 
Savinjske, kjer sedaj živim z družino. 
Skoraj da ni dneva, ko ne bi prišel v  Vizore, 
bodisi zaradi obveznosti do društva, ali pa 
kar tako na klepet z domačimi in kramljanje 
s sosedi.

Kdaj so se začele razvijati ideje o 
skakalnicah v Vizorah?

Sama zgodovina skokov v Vizorah sega 
v obdobje 60. let prejšnjega stoletja. Ideja 
o skakalnem centru, približno takšnem 
kot ga poznamo danes, se je porodila 
pred  21 leti (lansko leto smo obeležili 20 
let delovanja). V tistem času so se fantje 
iz domačega kraja organizirali in uradno 
formirali društvo pod istim imenom, kot 
ga imamo in poznamo še danes. 

Koliko časa ste že predsednik društva?

Vodenje društva so mi člani zaupali 
pred petimi leti. Od takrat dalje namenjam 
svoj prosti čas smučarskim skokom in 
kolikor se le da kvalitetnemu delu društva.

Kaj vam pomeni skakalnica, kaj prinaša 
kraju?

Glede na to, da sem v mladosti tudi 
sam rad prišel med fante, ki so se merili v 
dolžini skokov in se tudi sam popeljal čez 
odskočno mizo, sem na skakalnico navezan 
že od mladih nog. Naš cilj je v naš center 
privabiti čim več mladine, jih vzgajati v 
športnem duhu, poskusiti iz posameznikov 
narediti ne samo rekreativne, temveč tudi 
profesionalne športnike, ki bodo naš kraj 

oz. ga že prezentirajo ne samo na območju 
Slovenije, temveč tudi izven naših meja. 

Katere skakalnice so postavljene, kakšne 
skoke dosegajo na njih skakalci? Kaj 
pomenijo skoki v Vizorah za skakalce? 
Kaj domačinom?

Naš center se lahko pohvali s štirimi 
objekti: K7, K13, K25 in K35. Trenutni 
rekord je na največji napravi 37 m. V 
zadnjih letih smo se v našem društvu 
profesionalizirali, kar pomeni, da se pri nas 
skače pod strokovnim vodstvom trenerja, 
ki smo ga pridobili pred štirimi leti. Tako 
lahko naši mladi skakalci večino treningov 
opravijo na domačih napravah, teh pa ni 
tako malo, saj trenirajo  v sezoni tudi do 
petkrat tedensko. V zimskem času, ko se 
mrak kmalu spusti, smo uredili žaromete 
za treninge, ki se velikokrat povlečejo 
pozno v večer, prav to pa je pravi magnet 
za sprehajalce iz bližnje in daljne okolice, 
saj marsikdo rad pride uživat v to nočno 
romanco. 

S katerimi klubi sodelujete?

V nordijski zvezi je 25 aktivnih klubov 
po celi Sloveniji. Dobre odnose imamo z 
vsemi, saj se vsi zelo radi vračajo k nam, 
ne glede na treninge ali pa tekmovanja, 
katerih organizator smo vsako leto. Posebej 
dobro sodelujemo seveda s sosednjima 
društvoma iz Velenja in Ljubnega. 

Kakšne tekme se odvijajo? 

Kot sem že dejal, smo znani kot dobri in 
skrbni organizatorji, zato nam smučarska 
zveza vsako leto znova zaupa tekmovanja, 
ki so bodisi državnega ali pa regijskega 
pomena, oboje pa šteje za točke državnega 
pokala. Letno organiziramo povprečno 
štiri do pet tekmovanj, od tega eno do dve 
v poletni sezoni na umetni masi in dve do 
tri v zimskem času.

Katere najpomembnejše tekme so se letos 
odvile?

Če povzamemo celotno sezono 2008/
2009, smo izvedli poleti pokal Nove Cerkve, 
katerega tradicionalno organiziramo ob 
krajevnem prazniku. Zimski del je bil 
tekmovalno bolj pester, saj smo priredili 
kar tri tekmovanja, prvo regijsko, ki je 

štelo za točke državnega pokala, drugo 
je bilo šolsko tekmovanje, ki je bilo v 
sklopu pridobivanja novih skakalcev in je 
financirano s strani Ministrstva za šolstvo in
šport (ta tekma je bila organizirana skupaj 
s sosednjim klubom iz Velenja) in zadnje, 
ki se je odvijalo pod žarometi in ima naziv 
»Kmečka tekma«, na kateri lahko sodeluje 
vsakdo in ima meddruštveni pomen.

Kako vzdržujte skakalnice, sneg? Koliko 
financ je potrebnih za pripravo ene tekme
in vzdrževanje sezone?

Če me sprašujete po financah, teh
je vedno premalo, ampak delamo z 
zmožnostmi, ki jih imamo. Financiramo se 
iz sredstev, ki jih poskušamo pridobiti iz 
proračunskih sredstev, bodi si občinskih ali 
državnih, nekaj denarja prispevajo starši, 
ostalo pokrivamo s sponzorskimi sredstvi. 

Največji finančni zalogaj je po navadi
prav vzdrževanje takšnih objektov. Stroški 
za zasneževanje so navadno dokaj visoki, 
so pa vseeno rentabilni v primerjavi s 
tem, kar bi naši fantje morali v zimskem 
času opraviti drugje, bodisi na objektih 
sosednjih klubov ali pa v tujini, vsepovsod 
pa se uporaba skakalnic plačuje. 

Lahko povem, da je potrebno veliko 
neprespanih noči ter premetanih lopat 
snega, da so lahko objekti pripravljeni za 
varne in kvalitetne skoke. Včasih so se 
objekti pripravljali, ko je zapadel sneg, 
skakalo se je teden ali dva, naredilo 
se je tekmovanje in zgodba je bila 
zaključena. Sedaj pripravljamo objekte 
z umetnim zasneževanjem v prvi vrsti 
zaradi treningov, ki jih naši skakalci 
izvajajo doma, tekmovanja se izvajajo v 
drugem planu, bodisi po koledarju, ki ga 
določi smučarska zveza v sodelovanju z 
nami, ali pa glede na vreme in tradicijo 
meddruštvenega tekmovanja.

Kako je delati z vremenom?

Lahko povem, da odkar imamo v 
društvu snežni top in sami zasnežujemo 
objekte, smo postali pravi vremenoslovci.

Imate veliko domačinov v svojih 
tekmovalnih vrstah; v katerih skupinah 
– kategorijah so?

Predvsem se ukvarjamo z mladimi. 
Kader za skoke je trenutno zelo težko 
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pridobiti, kljub temu da imamo opravka s 
slovenskim nacionalnim športom. Mladi 
se žal raje odločajo za kolektivne športe, 
ki so tudi s strani šol bolj popularizirani. 
Na žalost nam trenutni rezultati naše A-
reprezentance  niso kaj prida v pomoč pri 
kadrovanju mladih. 

Trenutno imamo fante, ki tekmujejo 
v kategorijah dečkov do 9 let (najmlajši 
šteje 5 let), 10 let, 14 let, 15 let in pa nekaj 
veteranov, ki pa niso direktno vključeni 
v program treningov, temveč skačejo in 
tekmujejo za naš klub ljubiteljsko.

Imate tudi navijaško skupino. Kako 
delujejo?

Odkar imamo aktualnega državnega 
prvaka dečkov do 9 let, se je skupina staršev 
in ljubiteljev skokov v Vizorah organizirala 
in redno potuje s fanti na tekmovanja, kjer 
jih z vso vnemo spodbujajo in bodrijo.  

Kako je s podmladkom? Kdo so 
najuspešnejši mladi tekmovalci? 

Kot sem že povedal imamo v društvu 
kar nekaj perspektivnih tekmovalcev, 
posebej bi omenil našega aktualnega 
državnega prvaka dečkov do 9 let, Timija 
Zajca, ki je star 8 let in prihaja iz Hramš 
pri Galiciji. S skoki je pričel s petimi leti 
pri nas in se pod strokovnim vodstvom 
našega trenerja Stanislava Grma prebil do 
trenutno najboljšega skakalca v njegovi 
kategoriji. Skače tudi v višji kategoriji, 
kjer prav tako dosega vrhunske rezultate 
in dela preglavice vsem svojim tudi do 
tri leta starejšim konkurentom. Timi je 
v letošnji sezoni dosegel ne le naslov 
državnega prvaka, temveč se je uveljavil 
tudi na mednarodnih tekmovanjih, postal 
je prvak pokala Alpe-Adria, kjer sodelujejo 
najboljši tekmovalci iz Avstrije, Italije in 
Slovenije. 

Kakšni so načrti društva? Morda želje, 
ideje za naprej?

Vsekakor želimo nadaljevati z 
zastavljenimi cilji, vzgoja mladih skakalcev 
nam ostaja prioriteta. Sam skakalni center 
želimo posodobiti z infrastrukturo, ki nam 
še manjka. Zelo radi bi uredili lastništvo 
objektov, saj nam je to temelj; če bi želeli 
v prihodnje delati naprej kar koli, moramo 
rešiti najprej ta del. Dolgoročno želimo 

plastificirati  K25 in K35. Za to imamo
izdelane projekte, prav tako želimo priti do 
lastnih prostorov ob skakalnicah, kjer bi se 
lahko skakalci v miru, na toplem in suhem 
preoblačili. Tudi za to imamo pripravljen 
projekt.  

Glede na to, da imamo v Vizorah vso 
potrebno infrastrukturo, ki jo potrebujemo 
za pripravo skakalnic in smučišča ob le-
teh, bi si želel, da navdušimo čim več novih 
mladih skakalcev, ki bi prišli v naš krog 
pridnih, delavnih in vedno dobrovoljnih 
ljudi.

 
Hvala za prijaznost. Želim vam še 

veliko uspeha in naj se vam načrti čim prej 
uresničijo.

Alenka Prebičnik Sešel  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Staro leto je za nami. Začelo se je novo 
in z njim polno pričakovanj in načrtov, tudi 
za nas v društvu. Pred koncem leta 2008 
smo obiskali vse naše člane, ki so bolni, 
in jim zaželeli veliko sreče ter zdravja v 
letu 2009. Vse obiskane smo obdarilo s 
skromnim darilom. Ko bo v marcu izšlo 
OGLEDALO, bosta za nami redna letna 
konferenca v januarju in norčavi pust, ki 
smo ga pričakali na kmečkem turizmu 
KAUČIČ v Benediktu. Tudi 8. marec, 
dan žena bomo proslavili in našim ženam 
namenili kakšen šopek ali lepo rožo za 
spomin na lep praznik. Že v aprilu nas 
čaka tedenski dopust v Izoli, kamor 
se bo odpravilo 50 naših upokojenk in 
upokojencev, da si naberejo novih moči za 
poletje. 

V mesecu maju se začnejo izleti in 
potovanja. In prvo takšno potovanje bo 
prav v maju, ko bomo organizirali izlet v 
tujino. Vodila nas bo agencija LEŠNIK, d. 
o. o., ki nas je v jeseni vodila v Sv. Višarje 
in Sv. Gore, kjer smo se imeli lepo in to 
pričakujemo tudi tokrat. Pridite in potujte 
z nami, skupno nam bo lepo, ne pustite, da 
vam čas uide iz rok.

V juniju bo tradicionalno srečanje naših 
upokojencev, starih nad 80 let. Do avgusta 
bomo organizirali še kakšen izlet in tako 
zaključili prvo polovico leta. Izkoriščam 
priložnost, da povabim še tiste upokojenke 
in upokojence, ki ste do sedaj omahovali 
in se niste odločili postati naš član, da to 
storite čim prej, in verjemite, ne bo vam 
žal. Ob koncu vam vsem še enkrat želim 
vse najboljše in na svidenje.

Ivan Robačer

Špeglič Branko s.p.
Cesta talcev 38, 3212 VOJNIK

tel: 03 577 26 00
 0599 340 89
fax: 03 577 26 00
gsm: 041 682 686
e-mail: info@sqa.si
www.sqa.si

• UGODNO windstoper /soft shell jakne
• vezenje na izdelke in polizdelke
• šivanje in oblikovanje profesionalnih delovnih oblačil
• kape, majice, šali, brezrokavniki, brisače, rokavice...

• UGODNO windstoper /soft shell jakne
• vezenje na izdelke in polizdelke
• šivanje in oblikovanje profesionalnih delovnih oblačil
• kape, majice, šali, brezrokavniki, brisače, rokavice...
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Prireditve

MAREC

ORGANIZATOR KDAJ PRIREDITEV

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA,
14. MAREC 2009

POHOD  NA ČAVEN-GOLAKI. PODGORJE V TRNOVSKEM 
GOZDU. 
(Mirko Blazinšek, 041-685-635)

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

SOBOTA,
21. MAREC 2009, 
OB 5.00 zjutraj

SPOMLADANSKI POHOD NA ŠPIČASTI VRH. OGLED 
SONČNEGA VZHODA S ŠPIČASTEGA VRHA NA PRVI 
SPOMLADANSKI DAN, ZBIRALIŠČE PRI LUKMANOVEM 
KRIŽU (nad »TOMAŽAKI«), LIPA 5. 
(Edi Mirnik, 031-862-303)

TAŠČICE NEDELJA,
22. MAREC 2009,
OB 16.00

KONCERT OB PETI OBLETNICI DELOVANJA DRUŠTVA IN 
OB MATERINSKEM DNEVU; PRIREDITEV BO POTEKALA 
V DVORANI KULTURNEGA DOMA V VOJNIKU.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

PONEDELJEK,
23. MAREC 2009, 
OB 18.00

PREDAVANJE: ZAŠČITA VINSKE TRTE; 
KULTURNI DOM V VOJNIKU.

PROSVETNO DRUŠTVO ANTONA 
BEZENŠKA FRANKOLOVO 

NEDELJA,
29. MAREC 2009,
OB 16.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV  18. SREČANJE 
OSTANIMO PRIJATELJI; V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ 
FRANKOLOVO.

APRIL

ORGANIZATOR KDAJ PRIREDITEV

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

PONEDELJEK,
13. APRIL 2009, 
OB 10.00

VELIKONOČNI POHOD NA STOLPNIK. ODHOD IZPRED 
CERKVE NA FRANKOLOVEM.  
(Edi Mirnik, 031-862-303)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA,
18. APRIL 2009 

POHOD PO KOZJANSKI POTI (KOZJAK – KOBANSKO). 
(Mirko Blazinšek, 041-685-635)

MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD 
FRANCETA PREŠERNA VOJNIK

SOBOTA,
18. APRIL 2009, 
OB 19.30

SAMOSTOJNI KONCERT MPZ; V DVORANI 
KULTURNEGA DOMA V VOJNIKU. 
(Jernej Čater, 031-579-995)

DRUŠVO REJNIC CELJSKE REGIJE NEDELJA,
19. APRIL 2009, 
OB 15.00

IV. DOBRODELNI KONCERT V ŠPORTNI DVORANI V 
RADEČAH.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

PONEDELJEK,
20. APRIL 2009, 
OD 17.00 DO 
19.00

ZBIRANJE VZORCEV VINA; V DRUŠTVENI KLETI 
(OBČINA). 
(Mirko K., 041-745-605)

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

TOREK,
21. APRIL 2009, 
OB 15.00

VI. OCENJEVANJE VIN; V DVORANI KMETIJSKE 
ZADRUGE VOJNIK. 
(Mirko K., 041-745-605)

ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE 
NOB VOJNIK-DOBRNA

PETEK, 
24. APRIL 2009, 
OB 19.00

PRIREDITEV OB DNEVU UPORA PROTI UKOPATERJEM; 
PRIREDITEV BO POTEKALA V DVORANI KULTURNEGA 
DOMA V VOJNIKU.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK 26. APRIL 2009 TRADICIONALNI POHOD  VOJNIK-ŠENTJUNGERT.
(Mirko Blazinšek, 041-685-635)

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

KONEC APRILA 
ALI V ZAČETKU 
MAJA

CVETLIČNI SEJEM V GRAŠČINSKEM PARKU NA 
FRANKOLOVEM; VSAKO GOSPODINJSTVO OB 
TEJ PRILOŽNOSTI DOBI ENO CVETLICO, (ČLANI 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA DVE) IN OMOGOČEN TUDI 
NAKUP CVETJA. BOGAT SREČELOV, DRUŽABNE IGRE, 
PRIKAZ DOMAČE OBRTI, ...
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Prireditve

MAJ

ORGANIZATOR KDAJ PRIREDITEV

PGD VOJNIK NEDELJA,
3. MAJ 2009,

FLORJANOVA MAŠA V CERKVI SV. FLORJANA V 
VOJNIKU.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
9. MAJ 2009, 
OB 19.00

PRAZNIK VINA V KULTURNEM DOMU VOJNIK – GOSTJA 
VINSKA KRALJICA. 
(Mirko K., 041-745-605)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK  16. MAJ 2009 POHOD NA POLHOGRAJSKO HRIBOVJE.
(Mirko Blazinšek, 041-685-635)

ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO V MESECU 
MAJU

NAMIZNO TENIŠKI TURNIR. 
(Marko Kodela, 041-440-203)

ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO V MESECU 
MAJU

ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR ZA PREHODNI POKAL 
FRANKOLOVEGA NA IGRIŠČU V PARKU.
(Marko Kodela, 041-440-203)

JOŠKOVA BANDA IN TAŠČICE V MESECU 
MAJU

KONCERT JOŠKOVE BANDE, TAŠČIC IN ODPRTJE 
RAZSTAVE DOROTEJE HAUSER AVTORJA JOŽETA 
ŽLAUSA, V GRADU RAKOVNIK V LJUBLJANI.

UPRAVNA ENOTA CELJE

OBVESTILO DELAVCEM
IN DELODAJALCEM GLEDE 

DELOVNIH KNJIŽIC
PO 1. 1. 2009

Upravna enota Celje obvešča vse delavce 
in delodajalce, na podlagi objavljenega 
obvestila na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve RS, 
da v skladu z Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007; 
ZDR) s 1. januarjem 2009 prenehajo 
veljati določbe 224., 225. in 226. člena  
ZDR - določbe z delovnimi knjižicami. 
S 1. januarjem 2009 torej ne bo več 
pravne podlage za izdajanje delovnih 
knjižic in za vpisovanje podatkov v 
delovne knjižice. 

 
Opozoriti želimo na to, kako ravnati 

z obstoječimi delovnimi knjižicami, 
upoštevajoč določilo 91. člena Zakona 
o delovnih razmerjih, saj delovne 
knjižice, izdane do 1. 1. 2009, še vedno 
ohranjajo lastnost javne listine: 

Delodajalec obdrži v hrambi delovne 
knjižice, ki so na dan 1. 1. 2009 pri njem 
v hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa 

mu jo mora,  proti podpisu o prejemu,  
izročiti. 

Delodajalec mora takoj ob 
prenehanju veljavnosti pogodbe o 
zaposlitvi delavcu, proti potrdilu o 
prejemu, vrniti delovno knjižico. 

Če delodajalec v 30. dneh po 
prenehanju veljavnosti pogodbe o 
zaposlitvi ne bo mogel delavcu vročiti 
delovne knjižice, jo pošlje pristojni 
upravni enoti po stalnem prebivališču 
delavca, če je stalno prebivališče 
neznano, pa jo pošlje upravni enoti, ki 
je delovno knjižico izdala.

Delovne knjižice, izdane do 1. 1. 
2009, z veljavnimi vpisi torej ne bodo 
izgubile dokaznega pomena v postopkih 
uveljavljanja oziroma uresničevanja 
pravic, kjer so se (oziroma se še bodo) 
do navedenega datuma uporabljale.

Državljani bodo lahko po 1. januarju 
2009 pri Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije 
(ZPIZ), pridobili izpis o zavarovanjih 
(izpis obdobij zavarovanja v Republiki 
Sloveniji po 1. 1. 2009).

Zahtevek za izpis o zavarovanjih 
bo mogoče vložiti po elektronski pošti 
ter na območnih enotah ali na centrali 
ZPIZ. Podrobnejše informacije bodo na 
voljo na spletnih straneh ZPIZ. 

SLOVO OD PRIJATELJA

Vsako slovo, ko nekam odhajaš, je 
težko. Najbolj pa je težko slovo, ko za vedno 
odhaja nekdo, ki smo ga imeli radi, ki je 
bil sorodnik, prijatelj ali znanec. Ravno to 
se je zgodilo, ko nas je iznenada za vedno 
zapustil Franc MEZNARIČ iz Keršove 5 
v Vojniku. V 78 letu starosti je nehalo biti 
srce moža, očeta, starega očeta, prijatelja in 
znanca iz našega kraja. Nehalo je biti srce 
našega člana, ki je bil vedno pripravljen iti 
s prijetno družbo na izlete in se poveseliti 
z nami. V oktobru je še užival z našimi 
upokojenci na tedenskem dopustu v hotelu 
Delfin v Izoli. Veselil se je in si želel, da 
bo na zaključku leta v Gornji Dubravi, a 
je njegove želje prekinila nenadna smrt. 
Njegovo srce je nehalo biti 11. 11. 2008. 
Od njega pa smo se dne 14. 11. 2008 na 
žalskem pokopališču še zadnjič poslovili 
njegovi najbližji, prijatelji in znanci. Nam 
vsem bo ostal v lepem spominu.

Ivan Robačer



58OgledalO 12/68 12. december 2008

22. TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL V NOVI CERKVI
V soboto, 21. februarja 2009, je bil 

v Novi Cerkvi 22. TRADICIONALNI 
PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Nova Cerkev, v  sodelovanju z društvi, 
organizacijami in s posamezniki v občini 
Vojnik ter krajani nekaterih zaselkov v 
KS Nova Cerkev.

Priprave na karneval so se pričele že 
v mesecu decembru 2008 in nadaljevale 
v januarju novega leta z zbiranjem raznih 
idej, aktualnosti po svetu, državi, občini, 
KS in drugod.

V pustni povorki je sodelovalo preko 
500 udeležencev, ki so opravili ogromno 
prostovoljnih ur, da so pripravili vozove, 
avtomobile in razne maske. Karneval je 
pritegnil številne gledalce.

Iskrena hvala Občini Vojnik za 
pokroviteljstvo karnevala.

Hvala Godbi na pihala Nova Cerkev  
za spremljavo karnevala.  Hvala za 
sodelovanje in predstavitev kostumom: 
državnikom Janezu Pogorevcu, 
Branku Jezerniku, Boštjanu Štantetu in 
varnostnikom Daniju Kraljiču, Bogdanu 
Ogrizeku, Vojku Založniku in Tomažu 
Krnjavšku ter prevozniku Tomažu 
Kuglerju, učiteljicam in učencem 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev 
in Socka, vzgojiteljicam in otrokom Vrtca 
Mavrica iz Vojnika in iz Nove Cerkve ter 

vsem staršem sodelujočih otrok, Kurentom 
iz Celja pod vodstvom Aleša Kmeteca, 
Turističnemu društvu Nova Cerkev, 
Ireni in Jakobu Krajnc iz Nove Cerkve, 
ansamblu Joškova banda pri Kulturno-
turističnem društvu Dedni Vrh-Globoče, 
Vinogradniškemu društvu iz Vojnika, 
Krajevni skupnosti Frankolovo z društvi, 
Dramski skupini pri Kulturnemu društvu 
Vojnik,  Davorju Goričanu iz Socke in 
Tadeju Selčanu iz Zlateč s sodelavci, 
Ivanu Močeniku  iz Socke s sodelavci, 
Franciju Strenčanu in Roku Potočniku z 
Lave, Blažu Pekošaku in Luku Gmajnerju 
iz Nove Cerkve, Janezu Polenšku iz 
Novak in Branku Marovšku iz Straže s 
sodelavci, Štefanu Pohajaču z Dobrne 
s sodelavci, Francu Kotniku in Alešu 
Švabu iz Socke,  Športno kolesarskemu 
društvu Nova Cerkev, Planinskemu 
društvu Vojnik, Godbi Bioholc iz Raven 
pri Šoštanju, Rudiju Rudniku iz Celja in 
Jožetu Rezarju iz Leskovca, Kulturnemu 
društvu Socka, Mažoretkam iz Radeč, 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Vojnik, Matjažu Preložniku in Andreji 
Štravs iz Razdelja, Jožetu iz Gorice pri 
Slivnici. Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve 
za posojo motorja, Bojanu Pekošaku iz 
Nove Cerkve za posojo avbomobila – 
bugi, Maksu Zupaneku iz Socke za posojo 
avtomobila in Antonu Pilihu iz Vojnika za 
prevoz tunela ter tajnici KS Nova Cerkev 
Mihaeli Hren za administrativno pomoč.

Hvala članom Prostovoljnih gasilskih 
društev Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, 
Socka, Lemberg in Dobrna za redarsko 
službo, vodji redarske službe Matjažu 
Ževartu iz Nove Cerkve s sodelavci, 
vodji razporeda povorke Ivanu Jezerniku  
in pomočnikoma Sandiju Kovaču in 
Boštjanu Selčanu iz Nove Cerkve. 
Prevoznikom Romanu Cehnerju  iz Vizor,  
Francu Založniku iz Selc  in Branku 
Gobcu iz Novak za razne opravljene 
prevoze. Hvala  ansamblu Harmonija iz 
Nove Cerkve in Robiju Pilihu iz Vojnika 
za ozvočenje, grafičnemu podjetju INO
Celje za izdelavo plakatov in Marku  
Ravnaku iz Zadobrove za izdelavo 
reklamnih panojev.

Posebna zahvala gre podjetju Ceste 
mostovi Celje ter predsedniku uprave 
Marjanu Vengustu za izposojo in 
postavitev tribun ter postavitev odra za 
goste.

Za izposojo varovalnih ograj pa 
se zahvaljujemo Združenju šoferjev 
in avtomehanikov Celje ter Albinu 
Ojstršku.

Še enkrat vsem in vsakemu posebej 
iskrena hvala za sodelovanje in pomoč 
pri izvedbi karnevala z željo, da v 
prihodnjem letu zopet pripravimo 23. 
pustni karneval.

Slavko Jezernik,vodja karnevala






