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Glasilo Občine Vojnik

pisanje strokovnih služb Občine Vojnik
o perečih problemih in še posebej na
javno razgrnitev novega Občinskega
prostorskega načrta. Obiskali smo nekaj
posameznikov, ki s svojo dejavnostjo
prispevajo k zdravemu načinu življenja.
Prav tako smo obiskali celjski sejem, kjer
se je predstavila naša občina z dejavnostjo
društev in še in še ...

Spoštovane
bralke in bralci!
Pa jo imamo, hladno, vendar lepo jesen.
Začela se je šola, drevje je izgubilo lepoto
obarvanega listja, luna vse bolj opozarja
nase. Veselje otrok se stopnjuje, kar
nakazuje na pot k trem radodarnim možem.
Bodo zmogli ob tej recesiji, pomanjkanju
denarja in velikim očem večine naših otrok
zadovoljiti njihove želje?

Vabim vas, da se v bodoče tudi vi
priključite k vse širšemu krogu dopisnikov
našega glasila in da postanete sooblikovalci
uredniške politike. Dobrodošli.
Jure Vovk,
odgovorni urednik

Podelili smo letošnje občinske grbe
in priznanja župana Občine Vojnik. Več o
tem pomembnem dogodku na naslednjih
straneh Ogledala. Rad bi opozoril na

Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do torka,
1. decembra 2009, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 1. decembru, 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, Sonja Jakop
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Trgatev
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2009
Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Za nami je občinski praznik
in še enkrat iskrene čestitke
vsem prejemnikom, še posebno
prejemniku zlatega občinskega
grba Slavku Jezerniku.
V tem času je bilo veliko kakovostnih
prireditev: Duet Biser je praznoval 10letnico delovanja in je pripravil krasen
koncert, na državnem prvenstvu v
smučarskih skokih za pionirje smo dobili
drugega v državi na odlični tekmi v
Vizorah, Bolnica Vojnik je praznovala 50letnico delovanja z izdajo bogato ilustrirane
monograﬁje in pregledno razstavo skozi 50
let, vinogradniki so pripravili pravi praznik
in tudi »žametovka« na občinski stavbi je
dobro obrodila!
Gasilci so se odlično odrezali na
regijskem tekmovanju v Zrečah, daleč
največ prvih mest v različnih kategorijah
pa so osvojili gasilci iz Nove Cerkve.
Čestitam za skoraj neverjeten rezultat, saj
se je iz naše Zveze uvrstilo na državno
prvenstvo 12 ekip: 9 iz Nove Cerkve ter
po ena ekipa iz Socke, z Dobrne in iz
Vojnika.
Zaključili smo Slomškove dneve.
Za vse našteto boste dodatne zapise in
fotograﬁje našli v Ogledalu!
MALE ČISTILNE NAPRAVE
Občina še vedno subvencionira
izgradnjo malih čistilnih naprav. Nekateri
ste se že odločili za postavitev, večina pa
se za izgradnjo še ni odločila. Vsaka hiša v
Sloveniji bo morala imeti čistilno napravo
ali biti priklopljena na javno kanalizacijo
vsaj do leta 2017. Razmislite in pridobite
ustrezne informacije ali na občini ali na
VO-KA Celje, morda tudi pri posameznih
dobaviteljih, ki imajo ustrezno licenco za
take naprave.
Nekatere je zanimalo, kakšna je
pokritost z javnim vodovodom. Pokritost
občine z javnim vodovodom je skoraj
80 %. Po priključitvi na že zgrajene
primarne vodovode tistih, ki tega še niso
storili, bo ta odstotek še višji. Morda
še podatek, da je bila vključenost ob
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nastanku občine l. 94 okrog 50 %. Večkrat
se kateri od občanov pritožuje, da na
njegovem zemljišču VERJETNO PUŠČA
VODOVOD. V takih primerih je potrebno
napake takoj javiti na VO-KA Celje ali pa
vsaj na Občino Vojnik. Škoda v primerih,
ko vodovod dalj časa pušča, je lahko tako
na vodovodu, kot tudi na zemljiščih.
VODOVOD MALE DOLE – DEVICA
MARIJA JE V GLAVNEM ZGRAJEN.
Mislim predvsem na primarni vodovod,
ki smo ga zgradili najprej tam, kjer je bilo
največ bodočih uporabnikov, projektant
pa je upošteval pri gradnji tudi nekatere
tehnične pogoje. V prihodnosti si bomo
prizadevali za nadaljevanje posameznih
sekundarnih krakov in za nadaljevanja na
področja, kjer vodo najbolj potrebujejo.
Na Frankolovem so se pojavila
vprašanja: ali bi VO-KA ali občina lahko
»vzela« vodo iz izvira »PRI ŠIBANC«.
Takih želja in tudi potreb nima niti občina
niti upravljavec vodovoda.
ENOTA GLASBENE ŠOLE IZ
CELJA je začela z rednim delom. Kljub
različnemu obveščanju je v vojniški enoti
še prosto mesto ali dva.
»VEGRADOV
BLOK«
na
Frankolovem. Obširen članek je bil
objavljen v 77. številki NT, 2. oktobra
2009. Podobno informacijo sem dobil tudi
sam, in sicer od Ivana Kroﬂiča – Vegrad,
ki je povedal, da so zaradi gradnje večjega
centra preusmerili delovno silo in to v
času, ko so za objekt na Frankolovem
še pridobivali dovoljenja in usklajevali
tehnične rešitve z Elektrom Celje. V tem
času pa so dela pri objektu že stekla.
SANACIJO HUDINJE v Arclinu bomo
v manjšem obsegu opravili z občinskimi
sredstvi. Istočasno pa si prizadevamo, da
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bo sanacija dela v Arclinu in Višnji vasi
vključena v dela, ki jih predvideva Agencija
RS za okolje, enota za upravljanje z vodami
Celje za naslednje leto. Hkrati so naša
prizadevanja usmerjena v nadaljevanje
izgradnje protipoplavnih ukrepov.
Pričakujemo začetek izgradnje
križišča v Arclinu, najprej v smeri proti
Ljubečni in del pločnikov na tem območju.
Dela bi naj vodila Direkcija RS za ceste,
kar je njen direktor po protestih in obisku
Občine Vojnik tudi potrdil.
V zvezi s STANOVANJSKIM
OBJEKTOM PRI SPOMENIKU bi rad
ponovno pojasnil, da ima objekt vsa
potrebna dovoljenja, ki jih je izdala Upravna
enota Celje na podlagi prostorskega akta,
ki je bil sprejet leta 1990. Hkrati lahko
rečem, da vedno kateri od občanov
pohvali samo gradnjo tega objekta, nekaj
pa je seveda tudi takšnih, ki se nikakor ne
morejo sprijazniti z njo.
BANKA CELJE IN DEŽELNA
BANKA sta nas opozorili, da mnogi
koristniki njunih uslug le-te iščejo v Celju.
Obe banki nam sporočata, da imata
skoraj celotno ponudbo bančnih storitev
tudi v Vojniku in ne le v centralnih
hišah v Celju. (Nekateri občani so svoje
nezadovoljstvo izrazili s pripombo, da
mnogih storitev ni mogoče urediti na obeh
enotah v Vojniku.)
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občinski nagrajenci
NAGRAJENCI OBČINE
VOJNIK V LETU 2009
ZLATI VOJNIŠKI GRB
LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK
iz Nove Cerkve
Slavko Jezernik je izredno aktiven in
delaven na področju delovanja Občine
Vojnik in Krajevne skupnosti Nova
Cerkev. Je občinski svetnik že drugi
mandat, predsednik sveta KS Nova Cerkev
pa tretji mandat. Dva mandata (v obdobju
od leta 1990 do 1998) je bil predsednik
Komisije za komunalo pri Svetu KS Nova
Cerkev. S svojim dolgoletnim, aktivnim in
požrtvovalnim delom je dokazal vrednote
predsednika krajevne skupnosti in s tem
pridobil veliko podporo pri krajanih za
pridobitve v kraju.
Slavko Jezernik je tudi predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Nova
Cerkev neprekinjeno od leta 1980,
podpredsednik Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna in je vzor gasilcem v smislu
požrtvovalnosti, vztrajnosti in izjemnega
elana pri delu na področju gasilstva.
Predlani je društvo praznovalo veličastno
100. obletnico, lani so slavnostno razvili
nov gasilski prapor z rekordnim številom
donatorjem za trakove, letos pa so
blagoslovili kipec sv. Florjana. Sposobnost,
znanje, čut do sočloveka in odgovornosti
pa mu kot predsedniku PGD dajejo pravi
pečat, da lahko kakovostno vodi gasilsko
društvo. Prav tako izkušnje in znanje
uspešno prenaša na člane gasilskega

OBČINSKI PRAZNIK 2009
»Občina Vojnik je nastala leta 1994 v
DZ RS. Od takrat je minilo 15 dolgih ali
kratkih let. Vendar pa so v tem času nastale
v občini velike spremembe in območje
občine, to zajema tri krajevne skupnosti:
Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik, je
močno spremenilo podobo. Seveda v
materialnem smislu.
Veliko občanov v občini sodeluje z
njo, čuti pripadnost tej lokalni skupnosti,
veliko posameznikov in režijskih odborov

društva, še posebej na mlajše gasilce. Od
dneva njegovega predsedovanja gasilsko
društvo beleži izjemen razvoj društva. Pod
njegovim vodstvom se je društvo okrepilo
tako kadrovsko kot tudi materialno, saj je
članstvo do danes poraslo z 42 na 211 članov.
Danes je društvo tudi sodobno opremljeno
in v novih prostorih. S svojimi izjemno
bogatimi organizacijskimi sposobnostmi
je oseba, ki bo zagotovo zapisana v PGD
Nova Cerkev. Pod njegovim vodstvom
je društvo organiziralo mnoge izjemne
gasilske prireditve, med katere se prav
gotovo lahko šteje tradicionalni pustni
karneval v Novi Cerkvi, ki je postal eno
največjih tovrstnih prireditev v Celjski
regiji. Njegova zasluga je tudi pobratenje
med PGD Nova Cerkev in PGD Jugorje,
ter sodelovanje med gasilci iz Nemčije.
Izredno pohvalo pa si zasluži za svoje
požrtvovalno delo pri odpravi posledic

po neurju in poplavi, ki je zajelo celotno
Občino Vojnik v mesecu septembru 2007.

si izjemno prizadeva za povečanje skupne
blaginje in zato žrtvujejo čas in denar.
Velika večina ljudi je zadovoljna z delom
občine, uprave in občinskega sveta, večina
je zadovoljna tudi z vodstvi KS – sveti
kot tudi predsedniki. Nekateri pa seveda
niso zadovoljni z našim delom in tako bo
vedno.

realizaciji proračuna. Samo za projekte v
zadnjih dveh letih smo uspešno pridobili
več kot 1, 6 mil. evropskih struk. in kohez.
sredstev. Tudi v 5 ﬁnančni perspektivi
bomo pridobili, to je v letih do 2011,
najmanj 1,2 mio sredstev iz evropskih
skladov.

Občini Vojnik se pozna ﬁnančna
kriza, predvsem smo krajši pri ustvarjanju
oz. pridobivanju izvirnih, to je lastnih
prihodkov, še vedno pa smo uspešni pri
pridobivanju in koriščenju tako državnih
kot tudi evropskih sredstev! Vendar
se pomanjkanje teh sredstev pozna pri
3. november 2009
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Poleg dela na področju lokalne
samouprave in gasilstva je tudi zelo
delaven na področju kulturnega življenja.
Bil je glavni pobudnik za ustanovitev
Godbe na pihala Nova Cerkev in je tudi
njen predsednik od leta 2000, to je od
ustanovitve društva do danes. Njegove
izjemne organizacijske sposobnosti so prav
gotovo pustile tudi pečat v sami godbi.
Za svoje delo je bil že letu 1998
nagrajen s srebrnim vojniškim grbom,
zato lahko rečemo, da je Slavko Jezernik
pomemben dejavnik v družbenem življenju
kraja in občine, kjer živi.
Za svoje požrtvovalno delo je prejel
zlati vojniški grb.

Po poplavi smo bili v primerjavi z
drugimi uspešni pri pridobivanju denarja
za sanacije iz različnih naslovov, in sicer
smo za sanacije še letos prejeli več kot
pol mio sredstev; seveda za temi sredstvi
stojijo čisto konkretni projekti za sanacijo
po neurju 2007, in sicer tako v KS Nova
Cerkev, kot Frankolovo in Vojnik. Dela
OgledalO 11/72

Občinski nagrajenci
SREBRNI VOJNIŠKI GRB
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA
VOJNIK
Začetki delovanja bolnišnice segajo
v leto 1890, ko je bil objavljen sklep
deželnega zbora o prodaji državnih
vrednostnih papirjev, s katerimi so se
zagotovila sredstva za nakup zemljišča in
gradnjo hiralnice. Od privatnih lastnikov
je bilo odkupljeno nekaj nad 6 ha zemljišč,
zgrajena so bila glavno poslopje hiralnice,
ki je imelo 44 sob za oskrbovance,
gospodarsko poslopje in mrtvašnica, zavod
pa so slovesno odprli 27. decembra 1891.
Tekom let in družbenih sprememb so se
spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda,
od Oblastne hiralnice v Vojniku, preko
Doma onemoglih do Doma oskrbovancev v
Vojniku, ki je bil 31. marca 1959 ukinjen.
Prostore so temeljito obnovili in 12.
decembra 1959 je bil slovesno odprt
Nevropsihiatrični
oddelek
Splošne
bolnišnice Celje. Kasneje se je preimenoval
v TOZD Nevropsihiatrija Vojnik, po
preselitvi nevrološkega oddelka v novi
trakt celjske bolnišnice leta 1989 pa je v
Vojniku ostal le Psihiatrični oddelek. V času
preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje
se je oddelek odločil za osamosvojitev in
ustanovitev samostojnega javnega zavoda.
Lastnik in ustanovitelj je postala Vlada
Republike Slovenije in od 12. 1. 1993 ima
ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.

pomoči najbolj potreben. Od leta 1959
je ta pomoč specialistična, usmerjena na
bolnikovo duševnost in njegovo počutje.
Danes zavod s psihiatričnimi storitvami
oskrbuje regijo s približno 320.000
prebivalci. Ves čas delovanja, posebej pa
še v obdobju samostojnosti, zavod skrbi za
strokovni in poslovni napredek, izboljšujejo
se bivalni pogoji bolnikov, delovne razmere
zaposlenih, veliko pozornosti namenja
vzdrževanju in modernizaciji objektov ter
urejanju okolice in parka ter zunanjemu
videzu bolnišnice.
Za svoje delo je prejela srebrni vojniški
grb.

Dejavnost zavoda je v bistvu od
ustanovitve dalje enaka – skrb za sočloveka,
pomoč v njegovih težkih trenutkih, ko je
bodo opravljena še letos. Znano vam je,
da smo za ureditev Hudinje in izgradnjo
protipoplavnih ureditev pridobili od države
1,5 mio sredstev in da še v letošnjem letu
pričakujemo njihovo dokončanje v Vojniku
ter da si prizadevamo za nadaljevanja v
Arclinu in Višnji vasi. V preteklih dveh
letih pa je bilo namenjenih 1 mio sredstev
tudi za sanacijo vodotokov, kar je največ
po do sedaj znanih podatkih v Savinjski
regiji.
Eden največjih uspehov našega
skupnega dela je zagotovo obrtna cona,
ki smo jo gradili skupaj z RRA Celje.
Občina Vojnik je vložila v POC skoraj
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dva mio sredstev, RRA Celje pa skoraj 8
mio sredstev. Večino sredstev za ta vložek
je občina dobila od prodaje zemljišč, od
EU in države, tako da je bil čisti vložek iz
proračuna malenkosten. Podobna ﬁnančna
slika je na strani RRA. POC je tudi v večini
prodana. Zahvala RRA.
Ko ta sredstva seštejemo in k temu
dodamo še sredstva države za državne
ceste in kulturno dediščino, predvsem v
Socki, potem lahko ugotovimo, da je bilo
v zadnjih treh letih dodatnega denarja za še
en proračun občine, ki se vrti med 7 in 9
mio sredstev.
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TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV
Turistično društvo Nova Cerkev ob
praznovanju štiridesetletnice svojega
dela nadaljuje zadane cilje. Društvo je
bilo ustanovljeno z namenom, da skrbi za
urejenost kraja, ki je bil pred 40 leti vasica,
usmerjena v kmetijstvo. Čeprav se značaj
kraja ni dosti spremenil, so pogledi ljudi
na urejenost Nove Cerkve in vseh zaselkov
danes bistveno drugačni.
V vseh letih so si člani društva
prizadevali predstaviti kraj, ga narediti
prepoznavnega in urejenega. Seveda je
danes v kraju prisoten pomen turizma, saj
imamo dve turistični kmetiji, ozaveščene
ljudi, urejeno cerkev in župnišče, urejeno
vaško središče, skrbimo za kulturno in
naravno dediščino. Vsi v kraju ob pomoči
Mnogokrat slišimo, da naši vrtci niso
sprejeli vseh domačih otrok, kar seveda ni
res. Vrtec Mavrica obiskuje 345 otrok in
95 otrok je iz drugih občin, prvič pa smo
letos zavrnili nekaj otrok iz drugih občin.
(To so sosednje občine storile že davno
pred nami.) Pridobili pa smo tudi zasebni
vrtec, ki je sprejel do sedaj že skoraj 50
otrok. Velika pridobitev je tudi glasbena
šola, ki gostuje na OŠ Vojnik in ki jo
trenutno obiskuje preko 30 otrok, poleg
seveda tistih, ki so že prej hodili v Celje.
Hvaležni smo za pripravljenost OŠ Vojnik,
da glasbeno šolo tudi sprejme.

Občinski nagrajenci
vseh prireditvah, ki jih društvo organizira
samostojno, pa tudi kadar v goste povabijo
katero izmed prijateljsko povezanih
skupin. Njen prispevek se odraža tudi pri
vseh gostovanjih Moškega pevskega zbora
A. B. Frankolovo.

Občine Vojnik razvijajo tiste dejavnosti,
ki pomenijo pridobitev za kraj in ljudi.
Turistično društvo Nova Cerkev šteje okoli
250 članov. Njihovi cilji so uveljavljanje in
širjenje ekološke zavesti, sodelovanje med
krajani in sosednjimi kraji, vključevanje
mladih v društveno dejavnost. Program
društva je naravnan na osveščanje pri
turističnem razvoju kraja, krepitvi turistične
kulture, urejanju okolja in gostoljubnosti,
na varovanje stare arhitekture, dediščine in
naravnih vrednot, organizacijo prireditev
in sodelovanje z zainteresiranimi v kraju
in izven njega.

ki želijo hitrejši in kakovostni turizem.
Veliko pozornost namenjajo eko turizmu,
saj edino urejen in čist kraj privabi turiste
in omogoča zadovoljno življenje vseh
krajanov.

Turistične prireditve imajo etnološki,
kulturni, zgodovinski, kulinarični pomen
in vzpodbujajo pripadnost kraju in regiji.
Njihovo vodilo je prostovoljstvo in
vključevanje strokovnjakov pri realizaciji
prireditev. Delo je namenjeno ljudem,

Sonja Jakop je dolgoletna članica in
nepogrešljiva pri delu v Prosvetnem društvu
Antona Bezenška na Frankolovem. Svoje
prispeva kot skrbna, natančna in zanesljiva
blagajničarka. Aktivno deluje v izvršnem
odboru društva ter je prisotna praktično na

Ne bom se dotaknil vseh statističnih
podatkov in jih primerjal s preteklostjo,
vendar pa bi rad omenil le nekatere, ki so
zgovorni:
Na kanalizacijo pred petnajstimi leti
skoraj nismo imeli priklopljenih, danes jih
je 30 %, odstotek pa se bo bistveno povečal,
ko se bodo na že zgrajene kolektorje
priključili vsi, ki to lahko storijo.
Na javni vodovod je priključenih 80 %
prebivalstva, na začetku občine ta odstotek
ni dosegal 50 %.
Javni odvoz gospodinjskih odpadkov
je danes 90 %, podpira pa ga več kot 30
ekoloških otokov in še letos bo zgrajen

sodoben zbirni center v POC Arclin.
Ob teh spodbudnih podatkih se seveda
uprava in občinski svet zavedamo, da nam
še marsikaj manjka: od trgovine v Novi
Cerkvi, črpalke na Frankolovem (to so
projekti, za katere je potrebno pridobiti
investitorja) ter telovadnice in vežice v
Vojniku ter druge komunalne infrastrukture,
ki še manjka marsikje po občini.
Naštel sem le delček želja, ki so
največje, vemo pa, da je teh še veliko
in segajo od igrišča v Socki do ceste v
Črešnjicah in od kanalizacije v Arclinu do
vodovoda pri Tomažu in Hrenovi ter tako
dalje.

Za svoje delo je prejelo srebrni vojniški
grb.
BRONASTI VOJNIŠKI GRB

Z veseljem in dobro voljo sodeluje
tudi na prireditvah, ki jih organizirajo
nekatera druga društva v kraju, in s tem
daje dober zgled naklonjenosti druženju in
povezanosti v skupnosti. Aktivno sodeluje
v župnijskem pastoralnem svetu oziroma
pri opravljanju vsega njegovega dela in
poslanstva, prav tako pa jo vidimo in
slišimo v Mešanem cerkvenem pevskem
zboru sv. Jožefa na Frankolovem. V
zadnjem času sodeluje tudi v uredniškem
odboru občinskega glasila Ogledalo, za
katerega je že v preteklosti pripravljala
opise dogodkov in odmevov, ki so povezani
z delovanjem društev in prireditev v kraju.
Tako ima Sonja Jakop pomembno
vlogo ima pri predstavitvi občine, utripa v
kraju in promociji domačega prosvetnega
društva doma in v tujini. V znak zahvale
za njeno prostovoljno delo v dobro kraja
in občine ji Občina Vojnik podeljuje
bronasti vojniški grb.

SONJA JAKOP
iz Dola pod Gojko (Frankolovo)
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Te potrebe bo že prihodnje leto
pomagala reševati začeta gradnja vrtca
v Vojniku, kot tudi gradnja čistilne
naprave in kanalizacije na Frankolovem.
Verjamem pa, da bo mnoge druge vaše
želje zadovoljil tudi proračun za leto
2010, ki bo še dodatno reševal težave na
področju družbenih dejavnosti, komunale,
kmetijstva in gospodarstva, gasilstva in
CZ, različnim društvom bo omogočil
boljše prostore, urejal prostor in pomagal
KS-tim. V reševanje naših težav pa se
bo vključevala tudi država, predvsem pri
izgradnji pločnikov, sanacije cest in pri
urejanju vodotokov ter kulturne dediščine.
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FRANC BRECL iz Vojnika
Franc BRECL se je rodil kot najstarejši
med šestimi fanti in tremi dekleti. Odločil
se je za duhovniško pot, saj je vedel, da
bo v tem poklicu lahko naredil veliko
dobrega. V duhovnika je bil posvečen leta
1958 v Mariboru. Njegovo prvo kaplansko
mesto je bilo v Vojniku, kjer je bil 4 leta.
Sam pravi, da ima na ta leta lep in prijeten
spomin.

Leta 1991 se je upokojil, vendar je še
vedno z veseljem opravljal službo župnika
v župniji Sv. Jernej pri Ločah, kjer je bil
do leta 2003. Takrat se je v Vojniku odprl
Špesov dom in vojniški župnik Anton
Perger ga je povabil, da bi se vselil v dom
in s svojim vedrim značajem prinašal
duhovno in telesno upanje starejšim oz.
oskrbovancem. Povabilo je sprejel in
sedaj poleg vseh obveznosti v domu vsako
nedeljo spoveduje v župnijski cerkvi, se
udeležuje in mašuje ob slovesnostih ter
rad pokramlja s sedaj odraslimi možmi,
ki so nekoč bili njegovi ministranti ali
veroučenci, marsikatera babica pa ga
spomni, da je tudi njo učil verouk. Ob vsem
delu pa je vedno nasmejan, dobrovoljen in
pripravljen pomagati tistim, ki trpijo in so
se odločili, da jesen življenja preživijo v
Špesovem domu.
S hvaležnostjo pa se spominjamo tudi
vložkov v lekarno in Zdravstveni dom
Vojnik.
V teh časih smo še posebej v skrbeh
za gibanje socialnih postavk v proračunu.
Stanje ni rožnato, vendar pa nekateri
pokazatelji govorijo, da se situacija le
umirja. Tak primer je ustavitev rasti števila
oseb, ki sklepajo na občini zavarovanje in so
brez osebnih prejemkov, torej nezaposleni.
Trenutno je takih oseb v občini 270.
Posebno pozornost bi rad namenil
današnjim in prejšnjim nagrajencem, še
posebno najvišjim, to je prejemnikom
OgledalO 11/72
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Za svojo nesebično pomoč in razdajanje
trpečim in bolnim je prejel bronasti
vojniški grb.
IVAN ROBAČER iz Vojnika
Gospod Ivan Robačer, predsednik
Društva upokojencev Vojnik, je dolgoletni
aktivni delavec na številnih področjih
društvenega in političnega življenja v
Občini Vojnik. Tako je s svojim aktivnim
sodelovanjem pripomogel k razvoju in
aktivnemu delovanju posameznih društev
in organizacij, s tem pa tudi k promociji
občine. Še zlasti pa je dejaven kot predsednik
Društva upokojencev Vojnik, kjer je s
svojimi organizacijskimi sposobnostmi
in lastnim delom obnovil dom društva
in izvedel adaptacijo notranjosti doma,
ki je s tem dobilo prijaznejšo podobo.
Precej pa se je izboljšala funkcionalna
poraba prostorov, kjer je v veselje članov
društva, pa tudi občanom in krajanom

Vojnika. Poleg tega aktivno sodeluje in
skrbi za povezanost društva z drugimi
društvi v občini in inštitucijami izven
občine, v katere se povezujejo društvo in
upokojenci, kot so DESUS, Pokrajinska
zveza DU Celje in ZDUS. S tem skrbi,
zlatega vojniškega grba. V času, ko
padajo vrednote kot domine, v času,
ko nas prehodno obdobje med nekimi
navadami v socializmu in med današnjimi
popolnoma drugačnimi načini razmišljanja
peha v grobi medsebojni odnos, v
nespoštovanje sosedstva, v kritikantstvo, v
brezkompromisnost pri boju za preživetje,
ste vi, dobitniki priznanj, drugačni.
Zadržali ste človečnost, pripravljenost
pomagati, mnoga družbeno koristna dela
ne opravljate le za denar, ohranili ste
človeško noto in še mnogo drugega, kar
nam je v zgled. ČLOVEK VAM OSTAJA
NAJVEČJA VREDNOTA. Ob moji
besedi hvala vam bomo danes vendarle
3. november 2009

da se naše društvo aktivno vključuje
v razprave in reševanje problematike
upokojencev na vseh nivojih. Pri društvu
se člani udejstvujejo v različnih sekcijah,
od pevskega zbora do raznovrstnih izletov,
razstav in prireditev.
Za svoje delo je prejel bronasti vojniški
grb.

PRIZNANJA ŽUPANA 2009
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
NOVA CERKEV

Učiteljice in učenci Podružnične
osnovne šole Nova Cerkev več kot
zadovoljivo sodelujejo s Krajevno
skupnostjo Nova Cerkev, kakor tudi
z drugimi društvi in organizacijami v
kraju. Vsako leto se udeležujejo čistilne
akcije, ki jo organizirata Občina Vojnik
in Krajevna skupnost Nova Cerkev,
sodelujejo z nastopi na proslavah in žalnih
slovesnostih, raznih drugih prireditvah
v KS (na srečanju starejših krajanov, ob
odprtju raznih komunalnih objektov v
KS, na kulturnih prireditvah, predstavitvi
gasilstva), zelo uspešni pa so v sodelovanju
stisnili roko in izročili manjše zahvalne
pozornosti. Naj bodo te pozornosti znak
iskrenega spoštovanja tako župana, kot
uprave in seveda občinskega sveta, ter
mnogih posameznikov in društev, ki so vas
predlagala. Tudi v prihodnje vam želimo
zdravja in podobne pripravljenosti, ki se
imenuje BITI KORISTEN! Vsem zbranim
in vsem občanom pa moja iskrena čestitka
ob prazniku in zahvala za vso pomoč, ki ste
jo kadar koli izkazali meni ali komurkoli iz
občine. Vse dobro vsem.«
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občinski nagrajenci
na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Sami
pripravljajo veliko zanimivih prireditev, od
dobrodelnih koncertov do proslav za starše
otrok in druge krajane v spomladanskem,
jesenskem in zimskem času (ob dnevu
žena in materinskem dnevu, reviji pevskih
zborov, pozdravu v jeseni, novoletnih
prireditvah). Izredno pa so se potrudili
in pripravili tudi pester in bogat program
ob odprtju nove večnamenske dvorane
s telovadnico v Novi Cerkvi, saj so se
zavedali, kakšna pridobitev je to za njih in
krajevno skupnost.
Za dolgoletno, skrbno in nadvse
dobro sodelovanje je prejelo priznanje
župana.
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
SOCKA

Podružnična osnovna šola Socka z
učiteljicami in učenci več kot zadovoljivo
sodeluje s Krajevno skupnostjo Nova
Cerkev, kakor tudi z drugimi društvi in
organizacijami v kraju. Vsako leto se
udeležujejo čistilne akcije, ki jo organizirata
Občina Vojnik in Krajevna skupnost Nova
Cerkev, sodelujejo z nastopi na proslavah
in žalnih slovesnostih, raznih drugih
prireditvah v KS (na srečanju starejših
krajanov, ob odprtju raznih komunalnih
objektov v KS, na kulturnih prireditev, s
folkloro, na predstavitvi gasilstva), zelo
uspešni pa so v sodelovanju na pustnem
karnevalu v Novi Cerkvi, saj prispevajo
ideje in sami v lastni režiji pripravijo
kostume. Pripravljajo tudi veliko drugih
zanimivih prireditev, proslav za starše
otrok in druge krajane v vseh štirih letnih
časih (ob dnevu žena in materinskem
dnevu, reviji pevskih zborov, pozdravu v
jeseni, novoletnih prireditvah itd.).
Za dolgoletno, skrbno in nadvse
dobro sodelovanje je prejelo priznanje
župana.

DRAGO ZALOŽNIK iz Zlateč

DUŠAN BOJANOVIČ iz Vojnika

Drago ZALOŽNIK se je rodil 15. 10.
1949 v Novi Cerkvi, kjer je bil tudi njegov
dom. V kasnejših letih si je zgradi nov
dom v prijetni vasici Zlateče.
Vasica Zlateče je bila pred davnimi
leti čisto drugačna kot danes. Cesta je
bila slaba in ozka, prevoz po njej je bil
težaven. Zato so se zbrali krajani in
odločili, da zgradijo cesto v dolžini 1100
m. Predsednik Režijskega odbora je bil
prav Drago Založnik. Uspelo jim je, da
so leta 1988 asfaltirali prvi del ceste. V
letu 1989 so asfaltirali drugi del ceste,
prav tako pod vodstvom Draga Založnika.
Ker jim je uspelo zgraditi cesto, so se
odločili, da bodo postavili tudi kapelo
Svetega Alojza zaradi tega, ker so na dan
sv. Alojza leta 1988 dobili prvi asfalt, ker
je bilo zemljišče, na katerem stoji kapela,
last Alojzija Božnika, kanonik v Novi
Cerkvi je bil Alojz Žolnir, takrat je prišel
na vlado Lojze Peterle, naš dekan je prav
tako Alojz Vicman. Blagoslov kapele je bil
leta 1990. Vse te ideje in organizacijo ter
izgradnjo kapele je vodil Drago Založnik.
Organiziral je kresovanje in vinsko trgatev,
izkupiček so namenili izgradnji ceste.
Ko so bila ta dela opravljena, se je
pričela leta 1993 še akcija izgradnje
telefona in leta 1994 akcija izgradnje
vodovoda, katerega ima danes v
upravljanju javno podjetje. Tudi v teh dveh
akcijah je bil Drago Založnik zelo aktiven.
Ker jim je ostal še del neasfaltirane ceste v
vasi Zlateče, so se krajani Zlateč odločili,
da to dokončajo. Pod vodstvom Draga
Založnik se je asfaltiral zadnji odsek
ceste v letu 1998. Preizkus trdosti ceste
v Zlatečah pa je v letu 2001 opravil tudi
prvi avtobus. V letu 2007 pa je sodeloval
še v akciji izgradnje betonskega mostu v
Zlatečah. Takih krajanov, ki z dušo in s
srcem delajo za dobrobit kraja polnih 20
let, potrebujemo še več.
Za svoje delo je prejel priznanje župana.
3. november 2009
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Dušan Bojanovič je dolgoletni
krvodajalec, saj je daroval kri že več kot
100-krat. Naša dejanja, ki jih ne motivirajo
ozki sebični interesi, temveč naše
zanimanje za druge, pravzaprav koristijo
nam samim. In ne samo to. Osmislijo naše
življenje. Ko mislimo na druge, nas manj
skrbi zase. Če nas je manj strah zase, nam
je življenje lažje. Največ kar lahko storimo
za sočloveka pa je, da mu damo kri. Dušan
Bojanovič s svojim humanim dejanjem ni
le samo vse pohvale vreden vzor, ampak že
vrsto let tudi vzpodbuja prijatelje, znance,
občane in mlade potencialne darovalce, da
se lažje odločijo za darovanje krvi.

Dušan Bojanovič je tudi navdušen
letalec z balonom, saj je bil leta 1997
pobudnik za ustanovitev Balonarskega
društva Vojnik. Vsako leto društvo
organizira Mednarodni balonarski festival,
s tem pa promovira občino doma kot v
tujini.
Za svoje delo je prejel priznanje župana.
LJUDSKE PEVKE TAŠČICE
iz Globoč

Ljudske pevke Taščice so po stažu
mlajša pevska skupina, vendar imajo za
seboj že precej nastopov, tako s področja
kulture, kot tudi turistične promocije.
Dekleta vdano vodi ter skrbi za njihove
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ubrane nastope Jelka Žlaus iz Globoč pri
Vojniku. Skupina združuje 10 pevk, v aprilu
so praznovale 5. obletnico delovanja, sicer
pa so izdale tudi že zgoščenko z ljudskimi
pesmimi.
V Tinjah v Avstriji, kjer je imelo
srečanje Mednarodno gibanje žensk za
mir v svetu, so doživele posebno čast, saj
so bile proglašene za ambasadorke miru.
Sicer nastopajo po celi Sloveniji, kje radi
prisluhnejo slovenski ljudski pesmi.

delu društev v kraju. Prostovoljnemu
gasilskem društvu Frankolovo že 12 let
vodi računovodske storitve. Poleg tega je v
društvu aktivna v operativni – tekmovalni
enoti in pri organizaciji ter izvedbi vseh
prireditev, ki jih organizira društvo. Prav
tako je bila blagajničarka pri Turističnemu
društvu Frankolovo ter aktivna članica
tega društva.

Za svoje delo so prejele priznanje župana.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
»SREČANJE GRADIŠČ 2009«

Člani Organizacijskega odbora Gradišče
pri Vojniku s predsednikom Martinom
Golešem, so že pred približno petimi leti
kandidirali za pripravo prireditve Srečanje
Gradišč Slovenije, ki bi jo izvedli na
Gradišču pri Vojniku in kandidaturo tudi
dobili. Na to tradicionalno vseslovensko
prireditev, letos je to že 9. po vrsti, so
povabili predstavnike iz 27-tih slovenskih
Gradišč. Prireditev je bila izvedena 27.
junija 2009 na prireditvenem prostoru
Gradišče pri Vojniku. Prireditve se je
udeležilo približno 1500 ljudi iz celotne
Slovenije. Člani Gradišča pri Vojniku so
prispevali veliko prostovoljnega dela, saj
so žene pripravile veliko domačih dobrot,
ki so jih postregli na prireditvi. Kljub
slabemu vremenu so prireditev uspešno
izpeljali.
Za svoje delo je prejel priznanje
župana.
MARIJA ŽELEZNIK iz Verpet
Marija Železnik s svojim delom in
znanjem že vrsto let aktivno pomaga pri
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V kraju se udeležuje vseh večjih
akcij, kot je na primer vsakoletna čistilna
akcija. Aktivna je pri pohodništvu,
ki ga organizirajo različna društva in
organizacije. V letu 2005 je bila članica
župnijskega sveta. Njeno aktivno družbeno
delo pa sega tudi širše. Tako je v preteklosti
bila članica Odbora za ﬁnance in občinsko
premoženje pri Občini Vojnik in članica
Občinske volilne komisije. Leta 2004 je
pri Občini Vojnik opravila izobraževanje
in bila imenovana za turistično vodnico.
Za svoje delo je prejela priznanje župana.
EDI MIRNIK iz Dola pod Gojko

Edi Mirnik je vedno pripravljen
pomagati tudi vsem krajanom.
Za svoje delo je prejel priznanje župana.
RAFAEL GREGORC
iz Slovenskih Konjic
Rafael Gregorc, ob rojstvu in po duši
Frankolovčan, je bil član Sveta Krajevne
skupnosti Frankolovo in je dolgoletni
član Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo, predvsem pa je gonilna sila
tega društva. Je aktiven pevec v Moškem
pevskem zboru Prosvetnega društva Anton
Bezenšek Frankolovo, kjer je poleg petja
odgovoren še za organizacijo nastopov in
gostovanj zbora.

Zaposlen je v Špesovem domu Vojnik,
kjer je med varovanci zelo priljubljen. Poleg
svojega dela organizira razne prireditve v
domu in tudi sam poskrbi za dobro voljo
varovancev, tako da v roke vzame kitaro in
skupaj z njimi zapoje. Kljub temu, da živi
izven Občine Vojnik, je zelo aktiven v naši
občini in vsem nam za vzor.
Za svoje delo je prejel priznanje župana.

Edi Mirnik je dolgoletni član izvršnega
odbora, ki skrbi za organizacijo vseh
prireditev v društvu. V kraju je veliko
prispeval pri obnovi cerkva, Aletinega
doma in župnišča. Udeležuje se raznih akcij
v okviru Krajevne skupnosti Frankolovo.
Zelo aktiven je tudi pri Krajevni organizaciji
KARITAS Frankolovo.
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Gospodarstvo - komunala
5. JAVNI RAZPIS »RAZVOJ
REGIJ« IZVEDBENI DEL
2010–2012
Občinski svet Občine Vojnik je na svoji
25. seji sprejel sklep o prijavi projektov na
5. javni razpis »Razvoj regij« Izvedbeni
del 2010–2012. Na razpis bomo prijavili
dva projekta:
izgradnjo nizko-energetskega vrtca
Vojnik in čistilno napravo in kanalizacijo
Frankolovo.

Izgradnja nizko
energetskega vrtca Vojnik

Prostorska stiska Vrtca Mavrica Vojnik
je že nekaj časa pereč problem v Občini
Vojnik. Prvotni cilj projekta je izgradnja
prve faze projekta in vzpostavitev pogojev
za delovanje predšolske vzgoje na eni
lokaciji. Občina Vojnik je razpisala naročilo
male vrednosti za idejno rešitev. Izbrana je
bila rešitev podjetja Pillar, d. o. o. Projekt
v I. fazi predvideva rušitev JV kraka
obstoječega montažnega vrtca. Ohrani
se severni del obstoječega vrtca z dvema
oddelkoma za I. starostno obdobje ter
servisni prostori s kuhinjo in trije oddelki.

Izgradnja novega objekta na območju
porušitve vključuje izgradnjo 8 igralnic
z garderobami, sanitarijami, dvigalo,
stopnišče in komunikacijske prostore.
II. faza vključuje porušitev dela starega
objekta in nadomestitev z izgradnjo novega,
ki vključuje: osrednji in dodatni prostor
nove igralnice, prostore za zaposlene,
garderobe, sanitarije, kuhinjo, kotlovnico,
skladišče. Smo v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Vrednost prve
faze (projektna dokumentacija in izvedba
sanacije starega objekta in gradnja novega
objekta) znaša 1.400.000,00 EUR. 62 %
vrednosti investicije 807.491,00 EUR se
bo soﬁnanciralo iz razpisa, 38 % delež
sredstev, 492.509,00 EUR pa zagotovi
Občina Vojnik. Predvidoma se bo gradnja
izvajala v času poletnih počitnic od junija
do septembra 2010.

Izgradnja čistilne naprave
in kanalizacije
Frankolovo

Območje
Frankolovega
na
obravnavanem območju nima urejenega
odvodnjavanja fekalnih odplak. Te se
odvodnjavajo po obstoječih mešanih

kanalih in lokalnih meteornih jarkih v
površinske vodotoke. ČN Frankolovo,
kapacitete 800 PE in zbirni kanal zajemata
celotno območje odvodnjavanja preko
zbirnega kanala na predvideno ČN.
Zbirni fekalni kanal poteka na severu v
lokalni cesti ob potoku Jesenica, skozi
center Frankolovega, prečka cesto VojnikStranice ter poteka po območju obrtne
cone (Mercator) ob vzhodnem robu ceste
Vojnik-Stranice.
Kanalizacija obravnavanega območja je
predvidena v ločenem sistemu s čiščenjem
na lokalni ČN Frankolovo. Na predvideno
fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne
in tehnološke odplake. Poleg območij
Frankolovega, Verpet, Stražice projekt
predvideva širitev urbaniziranih naselij
in možnosti nadaljnje gradnje kanala.
Celotno območje odvodnjavanja poteka
preko zbirnega kanala na predvideno ČN.
Strokovne službe Občine Vojnik
pripravljajo projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vrednost projekta znaša 600.000,00 EUR.
Občina Vojnik zagotavlja 50 % delež,
50 % delež pa se ﬁnancira iz sredstev EU.
Vesna Poteko

Idejna rešitev: Pillar, d. o. o., odgovorni projektant Andrej Milovanovič, univ. dipl. inž. arh.
3. november 2009
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK
V Občini Vojnik se je v zadnjih letih
razširilo območje gradnje stanovanjskih in
drugih objektov, kar narekuje potrebo po
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige
Popoviča.
Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu,
katerega polno ime je bilo Janez Žiga
Valentin Popovič. Popovič je napisal
knjigo »Raziskave morja«, knjiga
pa predstavlja zbirko naravoslovnih,
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec.
Njegove razprave o morju pomenijo
začetek oceanograﬁje. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje
njegovo vsestransko dejavnost na področju

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009
Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9.
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki
so se povečali za 18 % in tako znašajo
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je
bila nižja od plana, zato so se investicije,
za katere so bili predvideni prihodki in
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani
v planirani višini, upoštevali v sprejetem
rebalansu. Med večjimi investicijami
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob
protipoplavnih ukrepih, ki je ﬁnancirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in
prostor in evropskih sredstev), izgradnja
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu
(ﬁnanciramo iz okoljske dajatve).
Povečal se je prihodek od komunalnih
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora
občina zagotoviti ustrezno komunalno
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik).
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno
politiko in regionalni razvoj so se z
OgledalO 11/72
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Ulica Janeza Žige Popoviča

v širšem družbenem okolju, s svojim delom
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega
kraja.
Tanja Golec Prevoršek

rebalansom povečala za 59.000 EUR
in namenila za ﬁnanciranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole.
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v
septembru 2007, namenilo slabih 500.000
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo
plazov.

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo,
urejanje krajev ter odvoz kosovnih
odpadkov.

naravoslovja in jezikoslovja.
Nova ulica v Občini Vojnik je tako
dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval

Z rebalansom so se načrtovala sredstva
za nakup stanovanja na Frankolovem,
izdelavo idejne zasnove dograditve
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
na Frankolovem ter nakup zemljišča za
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem.
Povečali so se prihodki iz naslova primerne
porabe (dohodnina, ﬁnančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR
in so namenjeni za opravljanje tekočih
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v
zadostni višini. Sredstva so se namenila za
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
3. november 2009
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Gospodarstvo - komunala
GRADNJA ODPRTIH
ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
V OBČINI VOJNIK
Občina Vojnik je v okviru povezovanja
Območno razvojnega partnerstva Osrednje
Celjsko pristopila k skupni prijavi na
javni razpis Ministrstva za gospodarstvo
za pridobitev sredstev za gradnjo IKT
omrežja. Prednost majhnih občin, da se
povežemo s skupno prijavo, je predvsem
v pogojih kandidiranja, kajti % priznanih
tako imenovanih belih lis je v Občini
Vojnik premajhen, da bi se lahko Občina
Vojnik prijavila individualno.
Cilj prijave je zgraditi odprta
širokopasovna omrežja v Občini Vojnik na
tistih območjih, kjer to še ni zgrajeno in
kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega
omrežja. Občina Vojnik bo pridobila
možnost črpanja sredstev EU za gradnjo
širokopasovnega omrežja, ki ga bo zgradil
in nato upravljal izbrani soinvestitor.
Soinvestitor bo po dograditvi omrežja
le-to ponujal vsem zainteresiranim
ponudnikom javnih storitev in operaterjem
omrežij ter jim s tem omogočil dostop
do zainteresiranih končnih uporabnikov
pod enakimi pogoji. S tem se bo krepilo
sodelovanje vseh končnih uporabnikov,
ponudnikov storitev in občine.
Občina Vojnik je v mesecu oktobru
pristopila k izvajanju anket na terenu. S
pomočjo ankete želimo povečati % belih
lis in s tem izboljšati pogoje za prijavo.
Vljudno naprošamo vsa gospodinjstva, ki
jih bomo anketirani, za aktivno sodelovanje,
z željo da dosežemo zastavljene cilje.
Vesna Poteko

TISK REKLAMA
Jasna Golc Tomažič s.p.
Škoflekova ulica 2, 3212 Vojnik
Hitra, kakovostna in konkurenčna
izdelava:
► katalogov, prospektov, plakatov, vabil,
obrazcev, nalepk, reklamnih majic,
► grafično oblikovanje vizitk...
► vezava diplomskih nalog,
► pestra izbira poslovnih daril, koledarjev
in reklamnih vrečk z vašim logotipom.

Z veseljem vas obiščemo v vašem podjetju.
Se priporočamo!
Kontakt: Jasna Golc Tomažič, dipl. ekon.

GSM: 031/852-283 ▪ e-mail: info.grafid@siol.net

OBVESTILO O VRAČILU
VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE NA OBMOČJU
OBČINE VOJNIK

OBVESTILO

Občina Vojnik je v sodelovanju s
Komisijo za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje pri Občini
Vojnik za del Krajevne skupnosti Nova
Cerkev (za območje Socke z okolico,
Lemberga in Novak) v obdobju od maja
do junija 2008, po sklepu in seznamu
končnih upravičencev, objavljenem na
oglasni deski KS Nova Cerkev v času od
25. 3. 2008 do 25. 4. 2008 in za Krajevno
skupnost Vojnik, Frankolovo in drugi
del Nova Cerkev (nekaj tudi iz prvega
dela) od 31. avgusta 2009 pa do danes po
sklepu in končnem seznamu upravičencev,
objavljenem na internetni strani Občine
Vojnik in na sedežih vseh treh krajevnih
skupnostih v času od 6. 7. 2009 do 6. 8.
2009 z dopolnjenimi in popravljenimi
podatki (bivališče, upravičenec itd.) v
večini z upravičenci že sklenila poravnave
o vračilu vlaganj in tudi izvršila nakazila.
Ostalo nam je še nekaj upravičencev,
ki se kljub dvakratnemu obvestilu o
podpisu poravnave niso zglasili iz znanih
in neznanih razlogov, zato prosimo, da
se zglasite na Občini Vojnik najkasneje
do 30. 11. 2009; nekaj pa je tudi takih,
ki so na začasnem delu v tujini, in takih,
ki po pokojnih skleniteljih pogodb o
izgradnji telefonskega omrežja nimajo
sklepa o dedovanju ali pa jih imajo in
nimajo urejenih medsebojnih dogovorov
ter drugih razlogov. Z vsemi temi bomo
zadeve reševali in sklepali poravnave
sproti, tudi po preteku predvidenega,
oziroma določenega datuma zaključka dela
Komisije za vračilo vlaganj (30. 11. 2009),
vendar pa najkasneje do 31. 1. 2010.
Po teh določenih datumih in na podlagi
pisnih dokazil bo Komisija za vračilo
vlaganj pri Občini Vojnik z delom v celoti
zaključila in iz tega naslova pri Občini
Vojnik ne bo možno uveljavljati nobenih
zahtevkov več.

Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
Vojnik bo v roku enega meseca
objavila razpis za prodajo
nepremičnin:
stanovanje na naslovu Verpete 2,
Frankolovo, v izmeri 64,00 m2
in
poslovni prostori na naslovu Celjska
cesta 14, Vojnik, pritličje, v izmeri
55,18 m2.
Razpis bo objavljen na uradni spletni strani
Občine Vojnik in v Uradnem listu RS.

SPOŠTOVANE KMETOVALKE
IN KMETOVALCI!
V okviru zimskega izobraževanja,
ki ga pripravlja KGZS – Zavod CE,
Kmetijska svetovalna služba Celje,
bomo na osnovi predhodnih prijav za
vas pripravili 20 - urni tečaj
UPORABA RAČUNALNIKA IN
SPLETNIH STRANI ZA KMETIJSKA
GOSPODARSTVA
Na predavanju bodo predstavljena
računalniška orodja Windows in Excell,
uporaba spletnih strani za kmetijska
gospodarstva, izračunavanje krmnih
obrokov, ...
Strošek udeležbe na izobraževanju bo
za kmete iz Občine Vojnik kril Odbor
za kmetijstvo in razvoj podeželja
Občine Vojnik.
PRIJAVE:
Najkasneje do petka, 13. novembra
2009, na KGZS – Zavodu CE, Izpostavi
Kmetijske svetovalne službe Celje,
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje osebno
oziroma na tel. št. 03/490 75 82 ali
03/490 75 80 kjer so vam na voljo tudi
dodatne informacije.
Vljudno vabljeni!

Milan DEČMAN,
predsednik Komisije za VVJTO

Marjan Kovač
predsednik odbora za kmetijstvo

Mihaela HREN,
tajnik Komisije za VVJTO

Vodja izpostave:
Mitja Dimec, inž. kmet.

3. november 2009
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OBČINA VOJNIK NA 42.
MEDNARODNEM OBRTNEM
SEJMU 2009
Občina Vojnik se je v okviru skupne
predstavitve
turističnih
ponudnikov
Savinjske regije predstavila v soboto,
12. septembra, in v torek, 15. septembra.
Sobotno predstavitev sta popestrila Jože
Žlaus iz Globoč s srednjeveško tiskarno
ter Društvo kmetic Meta s svojimi pridelki
in izdelki s podeželja. V torek pa so
obiskovalci lahko okusili kulinarične
dobrote Grajske kleti, ki pripada Hildi
Goršek iz Lipe pri Frankolovem, ter
žlahtno kapljico različnih vinogradnikov,
ki so vključeni v Vinogradniško-vinarsko
društvo Vojnik.
Celjski sejem se je še posebej zahvalil
za celovito predstavitev ponudnikov
Savinjske regije, saj je zagotovo
pomembno dopolnila sejemsko podobo in
dogajanje. Kot je poudaril Janez Jazbec,
vodja oddelka za delo z občinami na
Regionalni razvojni agenciji Celje, je
skupna predstavitev tudi plod razumevanja
vseh županov in prizadevanj vodstev služb
Območnih razvojnih partnerstev iz vseh
subregij Savinjske regije.
Mojca Skale

ZIMSKA SLUŽBA V KRAJEVNI
SKUPNOSTI NOVA CERKEV
V mesecu oktobru 2009 je bil sklican
sestanek z vsemi izvajalci za opravljanje
zimske službe na javnih in lokalnih
cestah v KS za sezono 2009/2010. Z
njimi so bile usklajene in določene
relacije pluženja in posipavanja cest.
Večjih sprememb glede na pretekla leta
ni, zato naprošamo vse krajane, da so
v zimskem času in v zimskih razmerah
potrpežljivi, uvidevni in sočutni do
izvajalcev. Zavedati se moramo, da
ni mogoče istočasno očistiti vseh cest
v naši krajevni skupnosti. Prepričani
smo, da se vsi izvajalci trudijo po svojih
močeh in da ni mogoče uresničiti želja
posameznika na določenem območju.
V nujnih primerih in za vse dodatne
informacije pa se obrnite na Krajevno
skupnost Nova Cerkev.
Slavko Jezernik
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GRADNJA ZBIRNEGA CENTRA
V OBČINI VOJNIK

Na območju Poslovno-obrtne cone
Arclin se je začela gradnja zbirnega centra
Vojnik, katerega investitor je podjetje
Simbio Celje, d. o. o., ﬁnanciran pa je iz
okoljske dajatve. Gradnja zbirnega centra
se je začela v letošnjem letu, dokončan pa
bo v letu 2010. Obravnavano območje je
locirano na JZ strani Poslovno-obrtne cone
Arclin. Zbirni center bo namenjen zbiranju
kosovnih odpadkov za občane Občine
Vojnik, predvideva pa se tudi zbiranje
nevarnih snovi. Postavljenih naj bi bilo
najmanj 16 kontejnerjev za ločeno zbiranje
odpadkov oziroma kolikor bo dovoljeval
prostor; število postavljenih kontejnerjev
bo dejansko odvisno od potreb. Projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki
je izdelan na osnovi lokacijskega načrta
za Poslovno-obrtno cono Arclin, je izdelal
AR projekt, d. o. o. iz Sevnice, izvajalec
del je Gradbeno podjetje ISAR, d. o. o.,
v vrednosti projektantskega predračuna
700.000,00 EUR.

SANACIJE PLAZOV
PO NEURJU
V poteku je nadaljevanje sanacije
plazov po neurju z dne 18. 9. 2007 na
občinski infrastrukturi, ki jo ﬁnancira
Vlada Republike Slovenije v vrednosti
294.003,27 EUR. Trenutno se izvajata
sanacija na plazu ‘Bucksteek’, sanacija na
cesti ob Hudinji, plaz na cesti v Črešnjicah
pa je že saniran.

Plaz ‘Bucksteeg’ se nahaja pod
stanovanjskim objektom, ki je deloma
dozidan. Na sprednjem delu objekta je
plato, ki je podprt z večjim podpornim
zidom. Ob stanovanjskem objektu se
je po dolgotrajnem deževju na strmem
travnatem pobočju aktiviral usad v širino
okoli 20 m. Odlomni rob usada sega
skoraj do stanovanjskega objekta. Plato
ob stanovanjski hiši je podpiral zid, ki je
na območju usada popolnoma porušen
in odnesen po brežini; zemljine so zaradi
velikega naklona brežine odnesene po
brežini v oddaljenosti do 70 m.

Sanacija brežine na območju nasada
poteka v izvedbi podpornega armiranega
betonskega konzolnega L-zidu, novega
nasipa za zidom in ureditve platoja ob
stanovanjski hiši ter ureditve odvodnjavanja
površinskih in zalednih vod.
Širina
podpornega
armiranega
betonskega konzolnega L-zidu v temelju je
1,50 m, trup zidu na območju temelja je 60
cm, na območju krone zidu pa 40 cm. Na
višini 2,90 m od temelja zidu je predvidena
3. november 2009

15

izvedba konzole dolžine 1,70 m in debeline
40 cm. Za kontrolirano odvodnjavanje
površinskih vod se bo ob kroni zidu položila
betonska segmentna mulda in preko jaška
Ø 50 cm, ki bo izveden na začetku zidu,
in polne gibke cevi se te spelje na raščeno
brežino. Za ureditev odvoda pronicajočih
vod pa se bo položila drenažna cev na
zaledni strani temelja podpornega zidu in
izvedel barbakan na območju konzole.
Velike težave predstavlja težka
dostopnost do stanovanjske hiše in
območja predvidene sanacije. Material je
potrebno predhodno deponirati ob križišču
lokalne in dovozne ceste za stanovanjsko
hišo 10. Od te deponije pa z lažjimi
transportnimi sredstvi zopet deponirati
na dvorišču v bližini objekta. Dostop z
večjimi gradbenimi stroji do območja
sanacije ni mogoč, zato je predviden ročni
izkop materiala.

Sanacija ceste ob Hudinji bo potekala od
Titovega parka do mostu čez Hudinjo in od
mostu čez Hudinjo do Arclina. Omenjena
cesta se sanira v treh pododsekih, in sicer:
I. pododsek je obstoječa makadamska
cesta, ki poteka v naselju ob Hudinji od
Titovega parka do obstoječega asfaltiranega
vozišča pri mostu čez Hudinjo v dolžini 195
m. Vozišče je v makadamski izvedbi širine
3,0 m. Sanacija bo potekala z izkopom
humusa in njegovim deponiranjem ob trasi
za kasnejšo uporabo – humuziranje.
II. pododsek je enako v makadamski
izvedbi in poteka od naselja ob Hudinji med
obdelovalnimi površinami od asfaltiranega
vozišča do ceste Vojnik – Šmartno v Rožni
Dolini v dolžini 635 m in širine 4,0 do 5,0 m.
III. pododsek je v slabi makadamski
izvedbi in poteka med obdelovalnimi
površinami, hmeljišči in travniki, od
ceste Vojnik – Šmartno v Rožni dolini do
obstoječega asfaltnega vozišča Pot v Lešje
v dolžini 436 m in širine 2,80 m do 3,20 m.
OgledalO 11/72
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Izdelali se bodo široki strojni izkopi za
razširitev cestnega proﬁla, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala CBR =
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po
opravljenih meritvah nosilnosti se vgradi
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m.
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
V okviru Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik
komunalno-cestna inšpektorica in občinski
redar.
Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos
Uradne ure, namenjene poslovanju s
strankami, na sedežu Medobčinskega
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem
času se zagotavljajo tudi uradne ure po
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

V mesecu avgustu se je obnovila brv
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki
bo varovala leseno brv pred različnimi
vremenskimi vplivi.
Boštjan Švab

Občinski redar
Damjan Vahter
Uradne ure, namenjene poslovanju s
strankami, na sedežu Medobčinskega
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com

- na označenem parkirnem prostoru
za invalide oziroma invalidke; zagrožena
globa je 80 evrov;
- na označenih poteh, namenjenih
intervencijskim vozilom; zagrožena globa
je 80 evrov.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih
objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov ali naprav v varovalnem
pasu občinske ceste je dovoljena le s
soglasjem pristojne službe občinske
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje
ﬁzična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.
Prepovedano je odvajati na cesto vodo,
odplake in druge tekočine. Zagrožena
globa je 209 evrov za ﬁzično osebo.
Na javnih površinah je prepovedano
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja
teh površin s pasjimi iztrebki morajo
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Inšpektorica
in
občinski
redar
opozarjata na najpogostejše kršitve

ROČNA MASAŽA NA DOMU
* terapevtska ročna masaža
* reﬂekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15
3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060
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Ustavljanje in parkiranje je med drugim
prepovedano:
- na prehodu za pešce in na razdalji
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena
globa je 40 evrov;
- na kolesarski stezi, kolesarski poti,
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;
na
označenem
avtobusnem
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;
- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod
med ustavljenim oziroma parkiranim
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali
usmerjevalnim poljem na vozišču ali
nasprotnim robom vozišča ali kakšno
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
zagrožena globa je 80 evrov;
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Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

Intervju
PODJETJE ATLAS
Podjetje Atlas Trading, d. o. o. ob koncu
leta 2009 proslavlja 20. obletnico obstoja
in uspešnega poslovanja. Kot nalašč se bo
podjetje ob tej obletnici preselilo v nove
poslovne prostore v obrtni coni Arclin
v Vojniku. Atlas je trgovsko podjetje, ki
s svojim prodajnim programom vedno
sledi razvoju trga in se prilagaja novim
potrebam na trgu. Nastopa kot uvoznik in
distributer tehničnega blaga na področju
ogrevanja, klimatizacije in izboljšanja
kakovosti zraka v prostoru. Zadnjih nekaj
let širi svojo dejavnost tudi na storitve
inženiringa in izvedbe sistemov za izrabo
obnovljivih virov energije, kot so toplotne
črpalke, solarni sistemi za ogrevanje in
fotovoltaiko ter prezračevalni sistemi z
rekuperacijo toplote. Naš sogovornik je
direktor in ustanovitelj, mag. Mohamed
Jodeh, Vojničan, po rodu Palestinec.
Prosim vas, da na kratko predstavite vaše
podjetje.
Smo družinsko podjetje, ki je 20 let
prisotno na domačem in tujem trgu kot
eden pomembnih dobaviteljev ogrevalne
in hladilne tehnike ter nekaterih drugih
tehničnih izdelkov. Podjetje temelji na zelo
močnih poslovnih kontaktih doma in v
tujini. Sodelujemo z največjimi svetovnimi
proizvajalci na področju ogrevanja, hlajenja
in klimatizacije. Njihove izdelke nudimo
velikim slovenskim in mednarodnim
trgovcem, kot so Bauhaus, Mercator, Era,
Baumax, Obi, Merkur, Metro in drugi.
Za pokrivanje hrvaškega trga imamo tudi
hčerinsko podjetje v Zagrebu.
Kaj ponuja vaše podjetje?
Atlas je zelo znan po prodaji klimatskih
naprav, s tem programom se ukvarjamo že
preko 15 let in imamo močne zastopnike
na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in na
Madžarskem. V zadnjih 5 letih se poleg
prodaje na debelo vse bolj ukvarjamo z
dobavo in izvedbo sistemov za učinkovito
rabo energije. Kupcem nudimo celovite
energetske rešitve od svetovanja do
izvedbe za ogrevanje in hlajenje s
toplotnimi črpalkami, solarnimi sistemi,
prezračevalnimi napravami, rekuperatorji
in drugimi ogrevalnimi sistemi. Poudarek
dajemo obnovljivim virom energije.
Direktor podjetja, mag. Mohamed
Jodeh, vi ste tudi domačin “Vojničan”,
kako lahko opišete svojo poslovno pot in
ustanovitev podjetja Atlas?

Sem Palestinec, ki je zaradi nevzdržnih
političnih razmer v domovini odšel na
šolanje v tujino in že pri 17-ih letih
zapustil dom. V začetku 70-ih let sem
prišel v Zagreb, kjer sem kasneje dokončal
magisterij na področju ekonomije. V
Slovenijo sem se preselil pred letom 1980,
se zaposlil v Gorenju, kmalu zatem pa
nadaljeval samostojno poslovno pot. Leta
trdega dela so poleg uspešne poslovne
kariere prinesla tudi zelo utrjene poslovne
vezi tako na nabavnem, kot na prodajnem
trgu. Skozi vsa leta poslovanja je bil velika
motivacija moj sin, ki je že od ranega
otroštva kazal velik interes za podjetje,
naš prodajni program in je zgodaj pričel z
vključevanjem v delovni proces.
Sedaj je vaš sin Yasin v podjetju aktiven
že nekaj let. Zagotovo predstavlja novo
okrepitev in pomoč pri vašem delu, katero
področje dela pokriva v podjetju?
Odkar je pričel z delom v podjetju,
se je lotil svojega programa, katerega
naše podjetje prej ni tržilo. To je program
ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri
energije, ki poleg same prodaje zahteva
tudi tehnično podporo projektantom,
monterjem in nenazadnje uporabnikom.
V našem podjetju pokriva področje
tehnične prodaje. V programu vidi velik
potencial, zato namerava podjetje okrepiti
z novim, strokovnim kadrom na področju
elektrotehnike, energetike in strojnega
inženiringa.
Podjetje je do sedaj delovalo v Celju.
Zakaj ste se odločili, da svoje poslovne
prostore preselite v obrtno cono Vojnik?
Povečan obseg poslovanja podjetja
in potreba po večjih, sodobnejših in
uglednejših skladiščnih in pisarniških
prostorih sta nas prisilila v širitev in
iskanje rešitve za zadovoljevanje lastnih
logističnih potreb. Vojnik je zelo prijetno
primestno okolje, tudi dostop do Celja
in avtoceste je zelo enostaven. Lokacija
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v obrni coni je idealna, program, ki
ga nudimo, pa je zanimiv ne samo za
prebivalce vojniške občine, temveč tudi za
zasebne in profesionalne kupce s širšega
območja Štajerske.
Kakšne prednosti prinaša nova lokacija v
obrtni coni?
Na novem naslovu bo podjetje poslovalo
bolj sproščeno in urejeno, saj se selimo iz
relativno utesnjenega okolja v bivši tovarni
Toper. Z vidika logistike že sedaj čutimo
velike spremembe, ko smo skladišče delno
preselili v Vojnik. Poleg tega pa želimo
izkoristiti priložnost in postaviti sodoben
prodajni salon, kjer si bodo obiskovalci
ogledali predstavljene rešitve za ogrevanje
in hlajenje z obnovljivimi viri energije,
rešitve za varčevanje z energijo v objektu
ter prezračevalne sisteme. Do obiskovalcev
bomo odprti in jim poskusili nuditi idealno
rešitev, ki jo potrebuje njihov dom.
Kakšne načrte imate za prihodnost in kaj
je vaše sporočilo našim bralcem?
Najprej nas čaka selitev v mesecu
novembru; ko se udomačimo v novem
okolju, bomo odprli prodajni salon, kjer
se bodo lahko investitorji posvetovali
in si ogledali ogrevalne, hladilne in
prezračevalne sisteme za zasebno in
profesionalno rabo. Trudili se bomo ugoditi
željam in potrebam prebivalcev ter slediti
razvojnim trendom na področju energetike.
Svoj program bomo izpopolnjevali in
vedno nudili najsodobnejše rešitve v
panogi.
Ob odprtju prodajnega salona bomo
proslavili tudi 20. obletnico. Bralce
Ogledala bomo o prireditvi pravočasno
obvestili, že sedaj pa jih vabimo, da
nas obiščejo in se prepričajo o novem
»prebivalcu« Vojnika.
Pripravil: Simon Stagoj
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ZA LASTNO VARNOST LAHKO
NAJVEČ NAREDIMO SAMI
Bližajo se prazniki, ob katerih se bomo
s spoštovanjem in tudi z nekaj žalosti
spomnili tistih, ki smo jih imeli radi in ki
so nam v življenju stali ob strani, zdaj pa
jih več ni. Ob skrbi, kako bomo obeležili
spomin nanje na čim bolj svečan in všečen
način, pa dostikrat pozabimo, da storilci
kaznivih dejanj pogosto izkoriščajo ravno
praznične dni za izvrševanje najrazličnejših
premoženjskih deliktov, saj smo v tem
času najbolj primerne tarče. Z glavo nekje
drugje, raztreseni ob mislih, kaj vse še
moramo postoriti in z malce bolj polno
denarnico, katere vsebina je namenjena
nakupu različnih stvari, s katerimi imamo
namen polepšati grobove svojih najbližjih,
smo prava poslastica za tatove in vlomilce.
Zavedati se moramo, da je naša varnost
najbolj odvisna od nas samih in da lahko
s primernim samozaščitnim ravnanjem
največ pripomoremo k temu, da ne bomo
postali žrtve kaznivega dejanja. Storilec
nas opazuje in išče naše šibke točke. Če
smo šibkejši in okornejši, ne nosimo vrečk
in torbic v roki ali čez ramo, saj nam jo
bo storilec zlahka strgal od zadaj in stekel
naprej, ne da bi ga uspeli dobro videti, pri
tem pa obstaja tudi velika verjetnost, da
bomo pri trganju torbice iz roke padli po
tleh in se poškodovali. Veliko bolj pametno
in predvsem precej bolj varno je, če nosimo
nahrbtnike ali torbice okoli pasu, katere je
veliko težje iztrgati. Čeprav z njimi morda
ne bomo izgledali ravno kakor princese in
kraljeviči iz pravljic, pa bo naša lastnina
neprimerno bolj varna.
Ne pozabimo tudi na spretne prste
žeparjev, ki izkoriščajo gnečo, ko nismo
pozorni na številne dotike ob drenjanju
po pokopališčih, trgovskih centrih,
cvetličarnah ... Žepe imejmo zaprte in
denarja ter ostalih vrednih stvari ne
nosimo v ohlapnih oblačilih, saj na ta
način pomagamo storilcu, da pride do
njih z le malo truda. Ko urejamo grob, ne
puščajmo torbic, denarnic, telefonov ...
na kot policah širokih spomenikih, tako
primernih za odlaganje stvari, saj bomo s
tem naredili skomine za nečedna dejanja
celo tistim, ki česar takšnega še nikoli niso
storili.
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Kdor v avtomobilu, na sedežih, policah
ter armaturni plošči pušča svoje predmete,
sicer za vlom v svoje vozilo ni kriv sam,
je pa s svojim malomarnim in naivnim
ravnanjem vlomilcu zagotovo pomagal pri
odločitvi, da je ta vlomil ravno v njegovo
vozilo. Storilec ne more vedeti, da imate v
debelo napolnjeni vrečki le umazano perilo
svoje tašče, kateri se je pokvaril pralni
stroj, ali pa v torbi za računalnik le papirje
iz službe. Polne vrečke, denarnice, telefoni,
torbe ... storilce kaznivih dejanj zelo
mamijo in izkoristili bodo vsako priložnost,
da pridejo do njih. Po izvršenem vlomu so
pogosti stavki samoopravičevanja, češ da
smo samo za tri minute skočili v trgovino
po ikebano ali pa za pet minut do svoje
prijateljice, kateri se je zlomil noht ...
Storilec ne potrebuje petih ali treh minut.
Rabi le nekaj sekund, da razbije steklo na
avtomobilu, pograbi stvar, ki ga zanima
in kraj zapusti. Veliko bomo naredili
tudi s tem, da vozila ne bomo puščali na
neobljudenih, skritih kotičkih, zvečer pa
za svojega jeklenega konjička skušajmo
poiskati kakšen osvetljen parkirni prostor.
Ena izmed najbolj neumnih, a žal zelo
pogostih stvari pa je ta, da v denarnicah ob
plačilnih karticah nosimo na najrazličnejše
lističe napisane številke pin kod ali pa jih
zapišemo celo kar na kartico. Ali smo res
tako zelo prepričani, da denarnice ne bomo
izgubili ali da nam je nihče ne bo odtujil?
Ali smo prepričani, da kartice ne moremo
kje pozabiti, čeprav njeno številčno kodo
nenehno pozabljamo? Če mislimo, da
storilec ne bo prebrskal denarnice in nato
ugotovil, kaj tiste štiri številke pomenijo
in kam spadajo, se zelo motimo. Lahko
ste prepričani, da jih ne bo zamenjal
za telefonsko številko vaše najboljše
prijateljice.
Torej, ustrezno samozaščitno ravnanje
je največje zagotovilo za to, da ne bomo
postali žrtve kaznivega dejanja, če pa to
kljub vsemu postanemo, pokličimo številko
113. Policija bo naredila vse, kar je v njeni
moči, da izsledi storilca in odtujene stvari
vrne lastniku.
Aleš ŠTORMAN,
vodja policijskega okoliša
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»Društvo SOS telefon vabi k
sodelovanju nove prostovoljke!
Prostovoljno delo se opravlja kot
svetovanje na SOS telefonu za ženske
in otroke – žrtve nasilja, v Celju ali v
Ljubljani. Osnovno usposabljanje za
svetovalno delo na SOS telefonu bo
potekalo od 3. novembra do 28. novembra
2009 v Celju.
Za podrobnejše informacije pokličite v
pisarno Društva SOS telefon, na tel. št.
01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak
delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno
vabljene!«
E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 23/72, 3. NOVEMBER 2009

VSEBINA:
1. POVZETEK 25. IN 26. SEJE OBČINSKEGA SVETA
2. POZIV K VPISU NAMESTNIKA NOSILCA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
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Uradni del
POVZETEK 25. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Občinski svet Občine Vojnik je na 25. redni seji, dne 27. 8. 2009:
- potrdil zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- obravnaval pismo svetnikov stranke SDS;
- sprejel sklep, da se sredstva v višini 191.463 EUR, ki jih bo v letu
2009 prejela občina na podlagi 23. člena Zakona o ﬁnanciranju
občin, namenijo za soﬁnanciranje izgradnje oz. posodobitve
vodovoda Vojnik – Tomaž, Male Dole in sklep, da se na 5.
Javni razpis »Razvoj regij« prijavita projekta: izgradnja ČN in
kanalizacija Frankolovo, v vrednosti 600.000,00 EUR in izgradnja
nizko energetskega vrtca Vojnik, v vrednosti 1.300.000,00 EUR.
Sredstva za izvedbo projektov se zagotovijo v proračunih 20092012;
- določil prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2009;
- sprejel Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto
2009;
- bil seznanjen s poročili o delu odborov in komisij in s poročilom
o delu občinske uprave.

POZIVA

POVZETEK 26. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 26. redni seji, dne 29. 9. 2009:
- potrdil zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2009;
- sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik;
- sprejel Odlok o določitvi in imenovanju ulice na območju
Občine Vojnik;
- sprejel sklep o izdaji soglasja Vesni Vrankič, dr. dent. med.,
za spremembo procentualnega razmerja koncesijske pogodbe
mladinsko zobozdravstvo – zobozdravstvo odraslih v razmerju
60 %-40 %;
- sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu,
spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske
soseske Vojnik cona 7a;
- sprejel sklep, da se od 20. 10. 2009 dalje prične postopek javne
razgrnitve osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine
Vojnik;
- sprejel osnutek Odloka Občinski podrobni prostorski načrt,
spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske
soseske Arclin;
- sprejel osnutek Odloka Občinski podrobni prostorski načrt Nova
Cerkev 2;
- bil seznanjen s poročili o delu odborov in komisij in s poročilom
o delu občinske uprave.
Povzela: Tanja Golec Prevoršek
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NOSILCE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

k vpisu namestnika nosilca
in gospodinjstev
na kmetiji
v register kmetijskih gospodarstev
Ministrstvo poziva nosilce kmetij, da najpozneje do 31.
decembra 2009 v register kmetijskih gospodarstev posredujejo
podatke o svojem namestniku in gospodinjstvih, katerih en ali
več članov se na kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
Podatke posredujete na obrazcu Podatki o namestniku
nosilca in gospodinjstvih na kmetiji, ki je skupaj z navodili
za izpolnjevanje objavljen na spletni strani http://rkg.gov.si/
GERK/ in je dostopen tudi na upravnih enotah ter na enotah
kmetijsko svetovalne službe. Izpolnjeni obrazec s podpisom
nosilca in njegovega namestnika pošljite na pristojno upravno
enoto.
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) na novo določa
kmetijo kot obliko kmetijskega gospodarstva, na katerem se eno
ali več gospodinjstev ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Na eni
kmetiji je lahko vpisanih več gospodinjstev (ne glede na naslov
gospodinjstva), posamezno gospodinjstvo pa je lahko vpisano le
na eni kmetiji.
Člani kmetije so člani vseh gospodinjstev na kmetiji, ki
so starejši od 15 let. Podatki o članih kmetije se v register
kmetijskih gospodarstev prenesejo iz evidence gospodinjstev,
v katero posamezniki sporočajo podatke o gospodinjstvih na
podlagi predpisov o prijavi stalnega prebivališča. Vsaka selitev
v ali iz gospodinjstva pomeni spremembo podatkov v evidenci
gospodinjstev in s tem hkrati tudi spremembo podatkov o članih
kmetije v registru kmetijskih gospodarstev.
Člani kmetije, ki so lastniki oziroma solastniki kmetije, določijo
nosilca in njegovega namestnika. Če na kmetiji razen nosilca ni
drugih članov kmetije, starejših od 18 let, namestnika nosilca ni
treba določiti. Namestnik prevzame pravice in obveznosti nosilca
kmetijskega gospodarstva, ko nosilca ni več ali ko nosilec postane
začasno ali trajno opravilno nesposoben.
Podatkov o namestniku nosilca ni treba posredovati
samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam ter
kmetijskim gospodarstvom, ki imajo v uporabi planine in skupne
pašnike.

Uradni del
KMG-MID
UPRAVNA ENOTA: _____________________________
PODATKI O NAMESTNIKU NOSILCA IN GOSPODINJSTVIH NA KMETIJI
(prva prijava za kmetije, ki so �e vpisane v RKG)
1. Podatki o nosilcu kmetije:
Priimek in ime nosilca
EMŠO
Ulica
Poštna št.
2.

Hišna št.

Dod.

Pošta

Podatki o namestniku nosilca kmetije (izpolnite le, �e so na kmetiji poleg nosilca še drugi �lani kmetije):

Priimek in ime namestnika nosilca kmetije
EMŠO
Ulica
Poštna št.

Hišna št.

Dod.

Pošta

Elektronski naslov*

Telefonska št.*

* Izpolnite, �e želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen.

IZJAVA NAMESTNIKA: S podpisom jam�im, da se strinjam, da postanem namestnik nosilca ter da
izpolnjujem za to predpisane pogoje.
Podpis namestnika nosilca kmetije:
_______________________________________

3. Podatki o gospodinjstvih, katerih vsaj en �lan se na kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo – vpišite

enega �lana vsakega gospodinjstva (Opozorilo: gospodinjstvo oz. gospodinjstvi, katerih �lana sta nosilec
oziroma namestnik, sta avtomatsko pripisani h kmetiji – teh �lanov ne vpisujte):

Gospodinjstvo 1:
Priimek in ime �lana gospodinjstva
EMŠO
Gospodinjstvo 2:
Priimek in ime �lana gospodinjstva
EMŠO
IZJAVA NOSILCA KMETIJE: S podpisom jam�im, da imam pridobljena vsa soglasja �lanov kmetije v
skladu s predpisi ter da so posredovani podatki to�ni in resni�ni. Za napa�ne ali nepopolne podatke
prevzemam odgovornost in posledice.
V / na

,

Dan

.

Mesec

.

Leto

Podpis nosilca kmetije:

____________________________
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Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja
in podjetnike.

ŠTIPENDIJSKA SHEMA
SAVINJSKE REGIJE
Štipendije iz Regijske štipendijske
sheme Savinjske regije so namenjene
dijakom in študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem
šolanju oziroma študiju zaposlili na
območju Savinjske regije. Štipendije so
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni
potrebi podjetij in perspektivnosti oz.
deﬁcitarnosti poklica v Savinjski regiji.
Vire ﬁnanciranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
preostalo polovico pa zagotavljajo
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega
programa oz. za čas sklenitve pogodbe
o štipendiranju. Podjetja, vključena v
projekt, pridobijo pravico do polovičnega
soﬁnanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo,
enakovredno času prejemanja štipendije.
Regionalna razvojna agencija Celje
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme
že peto leto, v okviru projekta Enotnih
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto.
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij,
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od
tega 31 po kandidatih v srednješolskem
ali poklicnem izobraževanju in 111 v
dodiplomskem.
Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na
svoji spletni strani www.rra-celje.si
objavila razpis za štipendije, namenjene
dijakom in študentom. Rok za oddajo
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije
bodo predvidoma podeljene v decembru
2009.
V šolskem/študijskem letu 2008/2009
je Regijski štipendijski shemi Savinjske
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo
je najbrž posledica tega, da v Regijsko
štipendijsko shemo Savinjske regije žal
ni vključen noben delodajalec iz občine

OgledalO 11/72

22

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema
Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje
k čimprejšnji uvedbi
brezplačnega in
prostovoljnega cepljenjaproti Rota virusu
Če se vaš malček kopa v visoki vročini,
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav
mogoče, da se je okužil z Rota virusom.
Krivec za Rota virozo je sila odporen
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli
vsak otrok v starosti do petih let. V
nerazvitih državah povzroči virus visoko
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok
eden umre. Zdravila za to obolenje ni,
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno
zaključiti najkasneje do dopolnjenega
24. tedna starosti (6 meseca). Cepljenja
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.
Cepljenje se lahko začne po 6 tednu
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima
morajo preteči vsaj 4 tedni.
Raziskave kažejo, da je cepivo varno.
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v
različnih državah po svetu.
Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost,
povišana telesna temperatura, utrujenost,
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar
pri zelo majhnem številu otrok.
Rota virusi so zelo kužni in se zelo
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lahko prenašajo. Velike količine Rota
virusov se izločajo z blatom okuženih
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne
predmete. Otroci lahko izločajo Rota
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V
družini se ti virusi pogosto prenesejo na
ostale družinske člane in bližnje kontakte.
Cepljenje proti Rota virusni okužbi
ni v programu obveznega zdravstvenega
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati
starši.
Doza stane 72 €, torej je potrebno
odšteti 144 €.
V tej situaciji – gospodarski krizi – je
za mnoge starše to velik izdatek.
Nekateri si cepljenja ne morejo
privoščiti, zato stopimo korak naproti
in podprimo možnost brezplačnega
cepljenja.
NIHČE NI TAKO VISOKO KOT
TISTI,
KI POKLEKNE K POMOČI
POTREBNIM OTROKOM!
Sporočamo vam, da bomo tudi v
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
tej akciji. Za vse dodatne informacije se
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS
Vojnik.
Majda Krošelj,
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Gospodarstvo - komunala
50 LET PSIHIATRIČNE
BOLNIŠNICE VOJNIK
Psihiatrična bolnišnica Vojnik praznuje
50 let delovanja. Zgodovina objekta, kjer
se nahaja Psihiatrična bolnišnica, pa ima
korenine v Avstro-Ogrski, ko je Moritz
Stallner, lokalni deželni zastopnik, dal
pobudo, da se v Vojniku zgradi deželna
hiralnica. Hiralnico so slovesno odprli
27. 12. 1891. V obdobju 50 let, odkar se
v Vojniku izvaja psihiatrična dejavnost,
je vsaka doba imela nek svoj speciﬁčen
pomen, enkrat bolj v organizacijskem
in strokovnem delu, drugič je bilo več
pozornosti usmerjene v urejanje delovnih
in bivanjskih razmer. Za svoje kakovostno
in uspešno delo je Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik prejel srebrni vojniški
grb.
Bolnišnica
Vojnik
ima
bogato
zgodovino. Katero obdobje je bilo zanjo
najpomembnejše?

ureditev nekaterih dodatnih objektov je
vidna. Kaj vas je nagovorilo, da ste vse
tako lepo uredili?

»Bolnišnica Vojnik« je pojem, ki je
znatno širši kot le posamezna razvojna
faza. Če se ozremo v zgodovino, je bil
za takratno Štajersko znotraj AvstroOgrske velik dosežek lokalnega deželnega
zastopnika Moritza Stallnerja, na čigar
pobudo se je deželna hiralnica gradila ravno
v Vojniku. Združitev parcel in gradnja za
tiste čase modernega objekta – kopija pozno
secesijskega ravninskega dvorca – je bila za
Vojnik in okolico vsaj tako pomembna kot
gradnja kakšne cerkve.
Z ukinitvijo Doma onemoglih in
preureditvijo za potrebe bolniškega oddelka
je bilo najprej nekaj zapletov – navdušenja
nad nevro-psihiatričnim oddelkom v
Vojniku v začetku ni bilo, a so tudi to obliko
delovanja krajani Vojnika sčasoma vzeli
za svojo. In je že samo ime Vojnik hkrati
pomenilo ustanovo oz. bolnišnični oddelek,
še posebej to velja za nove pristope v
zdravljenju odvisnosti od alkohola, kar je
takrat bila novost v slovenskem merilu.
Nato se je najprej zgodila razdružitev
Nevrološkega in Psihiatričnega oddelka,
nato pa v letu 1989 selitev Nevrologije v
novozgrajeni trakt Celjske bolnišnice.
Zadnje obdobje – to je od 1993 dalje, ko
je bil ustanovljen samostojni Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, je posebej
zanimivo prav zaradi »razcveta« urejenosti
kompleksa in ponudbi dodatnih aktivnosti
za zdravljence.
Znotraj obdobja 50 let, odkar se v Vojniku
izvaja psihiatrična dejavnost, je vsaka doba
imela nek svoj speciﬁčen pomen, enkrat
bolj v organizacijskem in strokovnem delu,
drugič je bilo več pozornosti usmerjene v
urejanje delovnih in bivanjskih razmer.«
Skrb za ureditev okolice, dozidava in

»Ureditev okolice in posodobitev
delovnih in bivalnih pogojev je bila nujna.
Res pa je, da smo uspeli ujeti ravno pravo
obdobje splošnega gospodarskega napredka
in situacije znotraj zdravstvenega sistema, da
je to sploh bilo mogoče. Pri sistematičnem
urejanju smo sledili dejanskim potrebam
in hkrati izrabili možnosti za uresničitev
posamezne faze urejanj. Tako ni slučajno,
da smo najprej sistematično uredili bolniške
oddelke. Na sprejemnih (zaprtih) oddelkih
je bilo nekoč tudi 40 postelj. Sedaj jih je
25 do 27, vsa ostala površina je izkoriščena
za dodatne sanitarne in delovne prostore.
Pred 10 leti je bil zgrajen nov objekt, ki je
z glavnim bolniškim povezan s podzemnim
hodnikom. V njem je poleg dveh dvoran
in ambulant ter prostorov za rekreacijo še
Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti,
ki je tudi največji, tako po številu postelj kot
po površini, ki jo skupaj s spremljajočimi
dejavnostmi zavzema.
Kot rečeno je bilo glavno vodilo
potreba, pa naj si je šlo za področje osnovne
dejavnosti kot tudi delovne terapije, uprave
in tehnično vzdrževalnih služb. Pri urejanju
parka smo smiselno upoštevali potrebo po
zasebnosti in uredili razvejano mrežo poti s
klopcami, kot tudi površine za organizirano
rekreacijo, na primer za mini golf,
košarkaško igrišče, površine za odbojko,
tenis in namizni tenis ter alternativne poti,
ki so hkrati okras in možnost za samostojno
razgibavanje. Otroško igrišče je namenjeno
predvsem otrokom, ki pridejo skupaj z
obiskovalci, lahko pa ga uporabljajo tudi
vsi drugi sprehajalci in obiskovalci parka.
Za okroglo zeliščno gredo skrbi Oddelek za
odvisnost, bivši bazen je preurejen v letno
tribuno, ki je zelo akustična. Obiskovalci
3. november 2009
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lahko posedijo pri kiosku, ki ima notranje
in zunanje površine. Ob 50-letnici so v
parku postavljene tri nove skulpture iz lesa
in kovine avtorja Borija Zupančiča, ki je
v zavodu zaposlen kot likovni terapevt,
in ki simbolizirajo lovilca upov in sanj ter
branilca pred črnimi mislimi.
Zunanje površine so kot je dvorišče zrcalo
doma in zato želimo, da se tako zdravljenci
kot vsi ostali že v okolici zgradb počutijo
prijetno, brez strahov in predsodkov in da
se ti prvi pozitivni vtisi potem z vstopom v
notranjost le še nadgradijo.«

Ob 50-letnici je izšla čudovita publikacija,
ki predstavlja preteklost in sedanjost.
O Psihiatriji danes je direktorica Vesna
Novak, dr. med., specialist psihiatrije,
zapisala:
»V psihiatriji je veliko odprtih
vprašanj in problemov, ki se nanašajo na
družbene, kulturne, strokovne in etične
dimenzije dela pri varovanju in izboljšanju
mentalnega zdravja. To je razumljivo,
saj številna področja sodobne psihiatrije
vključujejo psihologijo in sociološke vede.
Jasen primer prepletanja tega delovanja je
preprečevanje in omejevanje pojavnih oblik
socialne patologije (bolezni odvisnosti),
ki je ni mogoče uspešno izvajati brez
vseobsegajočih programov sodelovanja
psihiatrije in celotne zdravstvene službe s
psihološkimi in sociološkimi znanji.
Prav psihiatrija je bistveno prispevala
k nastajanju strategije sodobne medicine,
ki temelji na spoznanju, da je samo z
vključitvijo in aktivnim sodelovanjem
celotne družbene skupnosti z vsemi njenimi
segmenti, vključujoč laike in bolnike,
mogoče uspešno varovati in izboljševati
duševno stanje.«
Bolezenska stanja so v porastu in
napovedi so slabe.
OgledalO 11/72
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»Obstajajo projekcije, ki napovedujejo
povečanje pojavnosti duševnih bolezni do
leta 2020 celo na 15 odstotkov v primerjavi
z današnjimi 5 odstotki. Take napovedi
pomenijo, da je treba pričakovati veliko
večje potrebe po psihiatričnem zdravljenju
in učinkovitejšem sodelovanju psihiatrije
pri aktivnostih, ki so usmerjene v zgodnje
odkrivanje, diagnostiko in zdravljenje
psihičnih motenj.«
Vsaka delovna organizacija ima cilje.
Tudi Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
»Naša bolnišnica je s svojim delovanjem
v glavnem izpolnila svoje poslanstvo, saj je
organizacijsko in glede terapevtskih metod
popolnoma primerljiva z večino podobnih
bolnišnic v Evropski skupnosti. Naša
bolnišnica je že drugič v treh letih po oceni
uporabnikov izbrana za najprijaznejšo
psihiatrično bolnišnico v Sloveniji. Na
to smo zelo ponosni, saj imamo veliko
strokovnega znanja, predvsem pa svoje
delo opravljamo z ljubeznijo.
Taki nameravamo ostati – obogatili
bomo svoje znanje, zoreli kot osebnosti in
sledili vsemu, kar bo večalo našo strokovno
učinkovitost. Glede na to, da je naša
bolnišnica že učna bolnišnica za študente
Zdravstvene
fakultete v Ljubljani in
Mariboru, upamo, da nam bo uspelo doseči,
da bomo lahko svoje znanje in izkušnje
prenesli tudi novim rodovom zdravnikov
kot učna bolnišnica za študente medicine.«

Prejeli ste srebrni vojniški grb. Ste
ponosni, da so vaše uspešno delo opazili
tudi tisti, ki so odgovorni za priznanja in
pohvale?
»Veseli nas, da so naša prizadevanja in
skrb za strokovno in uspešno poslovanje
zavoda opazili tudi organi lokalne
skupnosti ter da sta predlog nato podprla
komisija za priznanja ter občinski svet.
Vsako priznanje pomeni tudi obveznost
za nadaljevanje uspešnega dela in razvoja
v bodoče. Priznanje smo ponosno postavili
na vidno mesto ob vhodu v glavno bolniško
stavbo.«
Svoje poglede so v prispevku predstavili
direktorica Psihiatrične bolnišnice Vojnik
Vesna Novak, dr. med., spec. psih,
namestnik direktorice mag. Egidij Čretnik
in strokovni sodelavec za področje preskrbe
in vzdrževanja Albin Apotekar.
Glede na dobro vodstvo, strokovnost,
delavnost, prijaznost in vsestranskost
osebja, zaposlenega v Psihiatrični
bolnišnici Vojnik, sem prepričana, da se
bodo želeni cilji izpolnili. Iskrene čestitke
vsem članom kolektiva ob prejetju
vojniškega srebrnega grba.

Milena Jurgec
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INFORMACIJA O PRIČETKU JAVNE RAZGRNITVE
NOVEGA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
(OPN) OBČINE VOJNIK
Javne razgrnitve bodo potekale na vseh
treh krajevnih skupnostih predvidoma od
6. novembra 2009 do 5. januarja 2010.
Javna obravnava bo v ponedeljek, 7.
decembra 2009, ob 16.00, v prostorih OŠ
Frankolovo, v torek, 8. decembra 2009,
ob 16.00, v dvorani gasilskega doma
Nova Cerkev in v sredo, 9. decembra, ob
16.00, v prostorih OŠ Vojnik.
Občina Vojnik je že v letu 2006 v skladu
s tedaj veljavnim Zakonom o urejanju
prostora (Ur. list RS št. 110/2002) pristopila
k izdelavi novega občinskega prostorskega
akta – to je strategije prostorskega razvoja
občine kot strateškega akta in prostorskega
reda kot izvedbenega akta, ki bi nadomestila
dosedanji Prostorski plan Občine Vojnik
(Ur. list RS št. ). V letu 2007 in 2008 je
bila sprejeta nova prostorska zakonodaja,
in sicer: Zakon o prostorskem načrtovanju
(Ur. list RS št. 33/2007 – ZPN) in na podlagi
tega zakona še podzakonski predpisi.
Postopki sprejemanja OPN, kot jih
predpisuje zakonodaja:
Občina je sprejela sklep o pričetku
postopka izdelave (prej program priprave).
Občina je nato pripravila osnutek akta, ki
ga je utemeljila z razvojnimi potrebami
občine in ga posredovala Ministrstvu za
okolje in prostor (MOP). MOP je pridobil
smernice nosilcev urejanja prostora. V
postopku izdelave so bile pripravljene tudi
obvezne strokovne podlage. Občina je
nato ob upoštevanju smernic, ki jih je še
dodatno usklajevala, pripravila dopolnjeni
predlog prostorskega akta. Ta prostorski
akt se javno razgrne. Javna razgrnitev je
namenjena seznanitvi javnosti s strateškimi
in izvedbenimi usmeritvami. Javna
razgrnitev bo trajala 2 meseca. Po javni
razgrnitvi sledi dopolnitev oz. opredelitev
do pripomb, ki mora biti skladna z veljavno
zakonodajo. Po javni razgrnitvi se izdela
predlog načrta, ki ga MOP posreduje vsem
nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo
mnenja oz. preverijo, če so v predlogu
upoštevane njihove smernice in veljavna
zakonodaja.
3. november 2009

Če so upoštevane smernice, minister s
sklepom potrdi predlog OPN (v primeru, da
nosilci načrtovanja ugotovijo, da njihove
smernice niso bile upoštevane, zavrne
izdajo sklepa). V primeru pozitivnega
sklepa ministra občinski svet sprejme
odlok o OPN.
OPN je bil predstavljen na vseh treh
svetih krajevnih skupnosti, Odboru za
kmetijstvo, Odboru za okolje in prostor ter
tudi na občinskem svetu.
Občanom oz. vsem lastnikom zemljišč
priporočamo, da se seznanijo z javno
razgrnjenim OPN. Predvsem bi radi
opozorili lastnike zemljišč, da preverijo
statuse svojih zemljišč. Ugotavljamo
namreč, da je mnogo zemljišč še iz časov
bivše skupne Občine Celje opredeljenih
kot stavbna zemljišča, gradnja na njih
pa je zaradi različnih vzrokov nemogoča
(poplavna območja, plazovita območja,
strma območja, območja varovanja
kulturne krajine ...). Lastnikom zemljišč
zato predlagamo, da v času javne
razgrnitve na vseh krajevnih skupnostih
preverijo status zemljišča in predlagajo
tudi morebitne spremembe stavbnih
zemljišč nazaj v kmetijske, saj se sicer
lahko zgodi, da bi lastniki morali
plačevati dajatve za stavbna zemljišča,
ki jih zaradi različnih situacij nikoli ne
bo možno pozidati.
Pripravili:
Jelka Gregorc
Maja Sekulič
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POVABILO NA PREDSTAVITEV PREDLOGA STRATEGIJE Z V

Vizija: Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih
omogočila sedanjim in bodočim rodovom zadovoljno življenje z
aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.
Projektna skupina za pripravo strategije Občine Vojnik je v zaključni fazi
priprave strategije z vizijo razvoja občine Vojnik, ki bo predstavljena ob
javni obravnavi občinskega prostorskega načrta (OPN) v posameznih
krajevnih skupnostih, in sicer:
v ponedeljek, 7. decembra 2009, ob 16.00, v prostorih OŠ Frankolovo za
KS Frankolovo, v torek, 8. decembra 2009, ob 16.00, v dvorani gasilskega
doma Nova Cerkev za KS Nova Cerkev, v sredo, 9. decembra 2009 ob
16.00, v prostorih OŠ Vojnik za KS Vojnik.
Vabimo vse krajane, vključno z mladimi, da se aktivno vključite v
soustvarjanje okolja v katerem živimo in se udeležite predstavitve in
javne obravnave strategije z vizijo razvoja Občine Vojnik.
V nadaljevanju vam predstavljamo graﬁčen prikaz predlaganih sprememb
prostorske ureditve naših krajev (vizijo Občine Vojnik), ki bodo
podrobneje predstavljeni in obravnavani v okviru javnih predstavitev po
krajvnih skupnostih.
Samo Kunej,
predsednik Projektne skupine za pripravo strategije
Občine Vojnik
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LEGENDA:
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
1. ŠPORTNI CENTER
2. NOGOMETNO IGRIŠČE
3. GOLF IGRIŠČE
4. GOLF IGRIŠČE
5. KULTURNI DOM Z MUZEJEM
6. VRTEC
7. TELOVADNICA S ŠOLSKIM
IGRIŠČEM IN STEZO
8. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
9. GASILSKI DOM
10. OBRTNO POSLOVNA CONA
11. VEČSTANOVANJSKI OBJEKT
12. KROŽIŠČA

VIZIJO RAZVOJA OBČINE VOJNIK IN JAVNO OBRAVNAVO
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1. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
2. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
3. DRUŠTVENI PROSTORI
4. RAZŠIRITEV VRTCA
5. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
6. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
7. ŠPORTNO IGRIŠČE

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO

LEGENDA:

LEGENDA:
KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
1. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
2. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
3. PARKIRIŠČE
4. PARKIRIŠČE
5. NASELJE INDIVIDUALNE GRADNJE
6. TRGOVSKI CENTER IN VRTEC
7. AVTOBUSNA POSTAJA
8. RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA
9. PARKIRIŠČE
10. AVTOBUSNA POSTAJA
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Kmetijstvo
»Raznolikost podeželja«
(Mojca Krivec,
upravljavec LAS)

KGZS-Zavod

CE,

Za člane društva smo organizirali
animacijsko delavnico z ogledi dobrih
praks na Koroškem v soboto, 3 oktobra.
Več v naslednji številki.
Sicer pa se v okviru projektov dogaja
marsikaj ...
»Od pridelka do izdelka«
(Jožica Krašovec, KGZS-Zavod CE)
V okviru tega projekta želimo
pridelovalce
kmetijskih
pridelkov
usposobiti za različne vrste predelave in
jih na tak način vzpodbuditi k razvoju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in
obogatitvi ponudbe za kupce.
Tako se bo že v mesecu oktobru začel 30urni tečaj Predelava sadja kot dopolnilna
dejavnost na kmetiji. Usposabljanje je
namenjeno vsem, ki razmišljajo o tem, da
bi viške sadja predelali in na trgu ponudili
kakovosten sok, kis, žganje, sadno vino,
suho sadje, marmelado ali kompot. Na
tečaju boste spoznali zakonske pogoje za
priglasitev predelave sadja kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, dobili nasvete pri
ureditvi prostorov in spoznali osnove
dobre higienske prakse. Poleg naštetega
pa tudi številne praktične napotke pri
žganjekuhi, pripravi soka, sadnega vina
in sadnih shrankov, ki vam bodo pomagali
odpraviti marsikatero napako pri predelavi.
Posebna pozornost bo namenjena pripravi
izdelkov za trg, pakiranju in označevanju,
oblikovanju cen in načinom uspešnega
trženja ter komuniciranja s kupci.
Če se na vaši kmetiji zanimate za
prodajo svežega mesa ali predelavo mesa v
mesne izdelke, vas vabimo na 30-urni tečaj
Predelava mesa kot dopolnilna dejavnost
na kmetiji, ki bo potekal v zimskem času.
Naučili se boste pravilnega razseka klavne
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polovice, oblikovanja kosov, primernega
nasoljevanja, izdelave različnih vrst
mesnih izdelkov (klobase, salame) in
spoznali zakonitosti prekajevanja, sušenja
in zorenja izdelkov. Posebna pozornost
bo
namenjena
ureditvi
prostorov,
izpolnjevanju zakonskih predpisov pri
opravljanju predelave mesa kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, pripravi izdelkov za
trg, pakiranju in označevanju.
Če vas zanima peka kruha in potic
v krušni peči, peka peciva in izdelava
testenin, vas vabimo na 30-urni tečaj Peka
kruha, potic, peciva in izdelava testenin,
kjer boste spoznali pogoje za priglasitev
peke kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
dobili napotke pri ureditvi prostorov in
spoznali osnove dobre higienske prakse.
Seveda pa se boste naučili tudi priprave
različnih vrst testa, nadevov, oblikovanja
in peke v krušni peči.
V okviru projekta bo organiziran tudi
30-urni tečaj Predelava zelenjave, na
katerem boste spoznali tehnologijo kisanja
zelja in repe, pripravo zelenjavnih shrankov
(pasterizacija, tehnologija konzerviranja
z visoko temperaturo, zamrzovanje) in
sušenje zelenjave. Posebna pozornost
bo namenjena predstavitvi pogojev za
predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti
na kmetiji in pripravi izdelkov za trg.
Vsebine navedenih tečajev so povzete
po vsebinah iz Kataloga znanj in spretnosti
za nacionalno poklicno kvaliﬁkacijo za
posamezne oblike predelave.
V okviru projekta bo potekal tudi
tečaj predelave zelišč in medu.
Udeleženci bodo posamezne dopolnilne
dejavnosti spoznali tudi pri ogledu primerov
dobrih praks, ko bomo na koncu vsakega
tečaja obiskali kmetije, ki se z določeno
dejavnostjo že uspešno ukvarjajo. Prav tako
bodo udeleženci svoje izdelke lahko dali
oceniti na Dobrotah slovenskih kmetij na
Ptuju in tako preverili njihovo kakovost.
Informacije in prijave na Kmetijski
svetovalni službi v Laškem: Jožica
Krašovec (734 08 73 ali 041 405 921) ali
Vesna Mihalič (490 75 84) za območje
občin Celje, Štore in Vojnik.
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‘’Kraške jame na območju občin
Celje, Laško, Štore, in Vojnik’’
(Mojca Hribernik)
Jamarji Koroško-Šaleškega jamarskega
kluba ‘Speleos-Siga’ Velenje smo v
septembru zaključili s prvo fazo projekta,
ki je bila namenjena predvsem iskanju
in raziskovanju jam na območju občine
Laško, delno pa tudi na območju ostalih
treh občin. Ugotovili smo, da so obstoječi
podatki o že registriranih jamah večinoma
nepopolni in zastareli. Jame so imele
napačno določene lege vhodov, opisov
dostopov do jam večinoma ni bilo. V enem
primeru smo ugotovili, da je bila jama
registrirana dvakrat na različnih lokacijah
pod različnima imenoma. Odkrili smo tudi
nekaj novih, še ne poznanih jam, ki smo
jih izmerili in narisali načrt. Žal smo v več
primerih ugotovili, da so jame napolnjene
z odpadki in kot take nedostopne. Odpadki
pa nevarno ogrožajo vire pitne vode ter
tako tudi zdravje lokalnega prebivalstva.

Brezplačne strokovne ekskurzije
in ogledi jam
V drugi fazi projekta bomo nadaljevali
z raziskovanjem kraškega terena, iskanjem
in dokumentiranjem kraških jam. Pripravili
bomo tudi promocijsko gradivo o jamah.
Organizirali bomo vsaj po eno strokovno
ekskurzijo s predavanjem v vsaki občini.
Udeleženci si bodo pod vodstvom
izkušenih jamarjev ogledali nekatere
neturistične kraške jame ter nekatere
površinske kraške pojave. Udeležba bo
brezplačna, predznanje pa ni potrebno.
Vsi zainteresirani lahko že sedaj
povprašate
o
terminih
ekskurzij,
predstavitvah in podobno na speleos.
siga@gmail.com ali 031/530 701 ali
041/352 868. K sodelovanju ste vabljeni
tudi vsi, ki bi se nam radi pridružili na
terenu, ali pa tisti, ki veste za kakšno še
neraziskano kraško jamo.

Kmetijstvo
Spoznajmo čebelarsko dediščino
(Franc Šolar, predsednik ČD Laško)

dediščino«,
hvaležni.

Bil je četrtek, 24. 9. 2009, lep sončen
dan ... Ravno pravšen za sprehod po parku
Thermane Laško, ki ga prav na začetku
ob zunanjem bazenu še dodatno krasi vrt
zdravilnih in medovitih rastlin. Nastajal
je z roko v roki laških čebelarjev, Stika
Laško ter Thermane Laško. Na tiskovni
konferenci smo povabljenim novinarjem
iz raznih medijev z veseljem sporočili,
da je za nami veliko dejanje. Končan je
vrt medovitih rastlin, namenjen otrokom
laških vrtcev in osnovnih šol, turistom, ki
prihajajo v Laško, gostom Zdravilišča, še
posebej pa domačinom, ki jim zdraviliški
park neštetokrat napolni baterije za
naslednji delovni dan.
Predstavili smo svoje aktivnosti, ki so
vezane na omenjeni projekt. Slišali smo,
da so v Thermani v svojo že tako bogato
ponudbo uvedli slovenski med (kar je še
posebej razveseljivo) v razne masaže za
sproščanje telesa, v njihovih lokalih pa
je možno že dobiti tudi obroke hrane z
dodatkom medu, ki hrano izredno popestri.
Skupaj bomo razvijali medene poti do
čebelarjev, ki so že odprli svoja vrata
turistom, še posebej otrokom kot učne
in ogledne kmetije. Zavod za gozdove
Slovenije, KE Laško se tudi zaveda pomena
gozdov, ki nas obdajajo, za čebelarstvo. Z
gozdno gojitveno politiko nas je seznanil
njihov vodja. So pravi zaveznik vseh
čebelarjev. Gozd je namreč za čebelarstvo
izrednega pomena.
Še posebej pa nas je ohrabril z izjavo
podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije
Franc Šivic, da smo v Laškem pri razvoju
čebelarskega turizma na pravi poti. Da skozi
projekt »Spoznajmo čebelarsko dediščino«
ne samo povečujemo turistično ponudbo v
Laškem, ampak širšo javnost seznanjamo
z bogato čebelarsko zgodovino, o pomenu
čebel in njihovih proizvodov za življenje
na zemlji. Velike podpore ob predstavitvi
prvega dejanja našega projekta pa smo
bili deležni tudi s strani našega župana in
cele občinske uprave, kar pa nas obvezuje,
da smo v bodoče še boljši ter da se tudi
v naprej s svojimi idejami prijavljamo
na razpise LAS Društva »Raznolikost
podeželja«, ki preko Leader pridobiva
sredstva, namenjena razvoju podeželja.
Vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri
izvedbi projekta »Spoznajmo čebelarsko

Po poteh dediščine (Zavod Porta B)
V sklopu projekta »Po poteh dediščine«
in v okviru dni evropske kulturne dediščine
so se v soboto, 26. septembra 2009, v
Občini Vojnik odvile številne aktivnosti,
posvečene promociji kulturne dediščine.
Osrednja tema dogodka je bilo mlinarstvo.
Obiskovalcem dogodka smo želeli s
pestrim animacijskim in informacijskim
programom ter z bogatim kulturnim
programom približati tradicijo mlinarstva.
Ker je bila sobota čas trgatev in dan mnogih
presežkov, smo povabili predstavnike
Radia Sora, da skupaj z nami prekolesarijo,
prehodijo in spoznajo lokacije in ljudi na
že obstoječih in načrtovanih poteh občine
Vojnik. V oddaji »petkova izvidnica« bodo
bogato tradicijo občine Vojnik predstavili
poslušalcem
osrednjeslovenskega
in
gorenjskega območja.
Popoldan smo odprli razstavo »Ob
bistrem potoku je mlin«. Razstava bo
potovala po območju LAS-a in vabljeni
ste, da pridete v vam bližnjo osnovno šolo
in spoznate bogato dediščino območja.
Urnik razstav bomo objavili na spletni
strani www.portab.si.

smo

čebelarji

izredno

V sklopu INDUART-a smo v
večnamenski dvorani Osnovne šole
Ljubečna odprli posebno razstavo z
naslovom »Cigonce« ter pripravili
organiziran in strokovno voden ogled
poti v nastajanju »Po poteh cigonc«.
Razstava bo odprta do 15. 10. 2009.
Namen razstave je bil, da podamo besedo
mladim, da opozorimo na industrijsko
dediščino lokalnega okolja in predstavimo
projekte zavoda Porta B, s katerimi
želimo prebivalce informirati in ozavestiti
pomen industrijske dediščine območja
LAS. Tokrat smo dali poseben poudarek
opekarnam širše okolice Ljubečne,
še posebej »Cigoncam« – poljskim
opekarnam, kjer so izdelovali zidno in
strešno opeko, s katero so pozidali Celje
in širšo okolico. Naš cilj je, da razstavo
»Cigonce« predstavimo širši javnosti,
zato jo bomo razstavili še v OŠ Štore, OŠ
Laško, OŠ Vojnik, OŠ Frankolovo, OŠ
Nova Cerkev ...
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Krepitev lokalne pripadnosti na
območju LAS preko ljubiteljskega
delovanja (Alenka Vodončnik, KUD F.
Prešeren Vojnik)
Delovanje KUD France Prešeren
iz Vojnika sega v davna trideseta leta
prejšnjega stoletja in se lahko pohvali z
dolgoletno tradicijo. Društvo sestavljajo
sekcije, ki delujejo samostojno in uspešno
pod mentorstvom strokovnih vodij: Moški
pevski zbor, Dramska skupina, Mlada
dramska skupina, Harmonikarski orkester
in vokalna skupina In Spiritu.
Letos smo pričeli z izvajanjem projekta,
soﬁnanciranega s strani Leader sredstev:
»Krepitev lokalne pripadnosti na območju
LAS preko ljubiteljskega delovanja« ali
kakor smo ga kratko poimenovali »Kultura
nas povezuje«, katerega namen je povezati
kulturna društva in vzpostaviti še tesnejše
sodelovanje s sosednjimi lokalnimi in
regijskimi kulturnimi društvi. V okviru
delovanja pogrešamo strokovna srečanja,
na katerih bi izmenjali izkušnje, mnenja
zaradi lažjega delovanja in sodelovanja.
Zadnja leta se v vseh društvih srečujemo
s težavami, h katerim pristopamo
neorganizirano, posamezno in zato brez
večjih izboljšav. Naš namen je povezati
kulturna društva na območju LAS, da
skupaj identiﬁciramo naše potrebe,
izkušnje, težave, ovire in poiščemo
najlažje rešitve.
Mnoga društva se
srečujemo s podobnimi težavami, ki jih
rešujemo individualno. Pogosto se zgodi,
da ob prehitrem življenjskem tempu
nimamo časa spremljati, kaj delajo in
kako delajo sosednja društva, organizacija
strokovnega posveta ter srečanja sekcij pa
bodo pripomogli k boljšemu poznavanju in
spoznavanju članov ter dela društev.
Cilj
projekta
je
organizacija
strokovnega posveta kulturnih društev
ter večdnevnega kulturnega srečanja
periodično vsaki dve leti v drugi občini
območja LAS. K projektu želimo pritegniti
vsa društva, ki jim kultura, pa ne glede na
to, katera zvrst je, ni tuja, zato vabimo vse,
ki ste zainteresirani in želite kakor koli
sodelovati, da stopite v stik z nami preko
številke GSM: 041 415 447 ali e-naslova:
alenka@agencija-ave.si.
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Kmetijstvo
MARKOVA EKOLOŠKA
KMETIJA V LIPI PRI
FRANKOLOVEM
Pleveli, ptice in živali vedo, kaj je dobro,
zato raje namesto kemično obdelanih
monokulturnih njiv izbirajo njive in
rastline, ki niso prepojene s strupi, saj je
hrana na njih veliko bolj okusna. Kaj pa
človek?!
Če se s Frankolovega podamo po
dolini Jesenice in smo orientirani proti
Špičastemu vrhu, nas po dobrih štirih
kilometrih vožnje asfaltna cesta pripelje
do Markove domačije v Lipi, št. 22. Krave
in njihovi odraščajoči potomci, konji
in žrebeta, nekaj meketajočih koz in s
cvetjem obdana domačija so prvi dokaz,
da smo prišli na ekološko kmetijo. Za
slovenske razmere je to kmetija povprečne
velikosti, ki se razteza po bolj ali manj
strmih bregovih pod pogorjem Kislice na
okoli 600 metrih nadmorske višine. Čisti
zrak in razgled po vsej celjski kotlini z
njeno bližnjo in daljno okolico sta tukaj
privilegija, ki ju niti mestni niti dolinski
prebivalci niso deležni. Utrip na Markovi
kmetiji oblikujejo gospodarja Ciril in
Vikica Pinter ter njuna sinova z družinama.
Ciril nam je s preudarnostjo in v želji po
bolj zdravem načinu življenja predstavil
njihovo kmetovanje, načrte in skrbi.
Kdaj in zakaj ste se odločili za ekološko
kmetovanje?
Kmečko delo me spremlja vse moje
življenje; že kot kratkohlačnik sem imel
veselje do kmetovanja. Od časa, ko sem kot
naslednik prevzel krmilo, smo preizkusili
več tehnik kmetovanja, seveda v pogojih,
ki jih nudi višinska kmetija. Z leti smo v
družini pričeli razmišljati o škodljivosti
škropiv na eni in o bolj zdravem načinu
pridelave hrane na drugi strani. Začeli
smo opuščati uporabo kemije in se pred
6 leti odločili za ekološko kmetovanje.
Preusmeritev je trajala 2 leti, certiﬁkat,
ki potrjuje ekološko pridelavo hrane, pa
imamo od leta 2006 dalje.
Kaj sploh pomeni
kmetovanje«?

izraz

»ekološko

Enostavno rečeno, to je gospodarjenje
v sožitju z naravo, ki prepoveduje uporabo
kemično sintetičnih pesticidov in umetnih
gnojil. Po deﬁniciji je način trajnostnega
kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot enovit
sistem v smislu tla-rastline-živali-človek
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in skrbi za ravnovesje vseh vključenih
elementov. Kaj ekološki kmet sme in česa
ne, natančno določa naša zakonodaja,
ki mora biti in je usklajena z uredbami
evropske skupnosti. Mnogi zmotno menijo,
da izrazi, kot so npr. domače, naravno, s
kmetije, pomenijo tudi ekološko. Samo
pridelke in živila, ki jih spremlja ustrezen
certiﬁkat, lahko označujemo z »ekološko«
oz. »biološko«.
Okolico domačije po večini obdajajo
travniki in pašniki. Ali lahko iz tega
sklepamo, da je glavna dejavnost na
kmetiji živinoreja?
Tako je, vzgajamo krave dojilje in
teleta do 7 ali 8 mesecev starosti, ki jih
nato prodamo za nadaljnjo rejo. V zadnjih
letih smo dodali še konjerejo. To je pri
nas najbolj optimalno, ker so vse ravnine
»prislonjene v breg«. Pridelujemo tudi
sadje, razpolagamo namreč s široko
paleto neškropljenih domačih jabolk
visokodebelnih starih sort, pridelamo
pa še nekaj sliv, hrušk in orehov. Ostale
poljščine in vrtnine v glavnem pridelujemo
le za lastne potrebe.
Kdo so kupci vaših produktov? Ali zaupajo,
da je blago res ekološko pridelano?
Ničesar
ne
prodajamo
preko
posrednikov, vse gre naravnost v roke
končnega potrošnika. Kupce si pridobimo
sami, povpraševanje je še vedno večje
od ponudbe. Zadovoljne stranke, ki se
vračajo, so najmočnejša potrditev in
zaupanje v kakovost naših pridelkov. Sicer
pa moramo ekološki kmetje vsako leto
obnoviti certiﬁkat, če seveda izpolnjujemo
3. november 2009

pogoje za ohranitev njegove veljavnosti.
Pridobimo ga na podlagi vsakoletne
detajlne kontrole kmetije in objektov, ki
jo izvajajo organizacije, pooblaščene za
kontrolo ekološkega kmetijstva.
Za ekološko pridelavo živil velja načelo
»majhne količine – veliki stroški«; zakaj?
Eko proizvodnja daje manjše donose,
pri nas se to najbolj odraža pri pridelavi
krme za goveda. Sicer pa je eko pridelava
zahtevnejša, dražja, živila imajo krajši
rok trajanja. To načelo na prvi pogled
deluje
protislovno,
nesprejemljivo,
vendar je zdrava hrana dražja zaradi
dejstva, da je konvencionalna ponudba
danes razmeroma poceni. Ceno eko hrane
vsekakor opravičuje visoka kvaliteta in ne
nazadnje pristni videz in okus živil.

Kmetijstvo
Kako se izobražujete in sledite
smernicam ekološkega kmetovanja?
Kmet mora upoštevati pravila
ekološkega kmetovanja, za kar mora imeti
tudi dovolj znanja. Vsako leto opravim
ekološki tečaj in se udeležujem raznih
strokovnih predavanj in seminarjev,
večinoma v organizaciji regijskega
Združenja ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev Deteljica. Zelo dobrodošle
so tudi strokovne ekskurzije, kjer si kmetje
v naravi ogledamo najrazličnejše tehnike
in načine pridelave in predelave hrane,
predvsem pa novosti s področja ekološkega
kmetovanja. Hkrati je to oblika druženja
enako mislečih, kjer si že tradicionalno
izmenjujemo svoja mnenja in izkušnje.

Ali je država naklonjena takšnemu
načinu kmetovanja in kakšnih vzpodbud
ste deležni?
Da in ne! Da, ker tovrstni kmetje
dobimo dodatne subvencije. Moram pa
biti kritičen do politike delitve sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, ki je
usklajena z evropskimi smernicami in žal
»pozna« le velikega kmeta, majhni pa
zelo težko pridemo zraven. Mi na primer
poleg lastnih površin kosimo in pasemo ter
s tem ohranjamo še približno 10 hektarov
sosednjih travnikov in pašnikov, ki bi v
nasprotnem primeru bili že zaraščeni.
Pred leti je občina namenjala določena
sredstva proti zaraščanju zemljišč, zaradi
spremenjene politike ﬁnanciranja pa tega
denarja zdaj enostavno ni več.

cena ekološkega mesa in mesa, ki prihaja iz
farm, je izenačena. Zato pri nas ne pitamo
govedi do končne teže, saj je ﬁnančni efekt
pri prodaji telet le nekoliko večji.
Pa vaši načrti in vizije za prihodnost,
morda ekološki turizem?
Zaenkrat ne nameravamo uvajati večjih
sprememb, to odločitev bomo prepustili
naslednikom.
S skupnimi močmi delamo, kolikor
zmoremo, tudi obe mladi družini poleg
svojih obveznosti radi in z veseljem
poprimeta za delo, kjer je potrebno.
Zase lahko trdim, da sta mi bila ljubezen
do zemlje in veselje do kmečkega dela
položena že v zibelko, v tem duhu pa raste
tudi naš mladi rod.
Ciril in Vikica sta za tiste, ki morda
razmišljajo
in
tehtajo:
»Ekološko
kmetovanje, da ali ne?«, dodala še
namig: »V želji po ohranjanju čistega
življenjskega prostora za sedanje in bodoče
generacije, pridelave zdrave hrane zase in
za druge ter kljub trdemu delu in skopo
odmerjenemu prostemu času, priporočava
eko kmetovanje vsem, ki jim je kmečko
delo način življenja in ki si takšne pogoje
lahko zagotovijo.«
Sonja Jakop

Tatjana Suholežnik ima na skrbi največ
cvetličnih korit, na katera pa je v času
sezone posebej ponosna. Škoda se ji za
enkrat še ne dela, kar pa se je naredi, pa
hitro nadomesti z drugim cvetjem, tako
da ni opazno. Pravi, da jo v času njene
odsotnosti z veseljem zamenjata otroka
Anja in Rok.

TUDI PREKO MOSTU IN BRVI
MED ROŽAMI
Marsikdo ne ve, da za cvetje v koritih
na mostovih skrbijo ljudje, ki stanujejo v
neposredni bližini in ga imajo radi. Obiskal
sem jih na domu, saj je čas jeseni tu, cvetje
pa bo potrebno pospraviti.

Se s takšnim načinom kmetovanja
danes sploh da preživeti?
Težko, to še vedno ni dobičkonosen
posel in brez dopolnilnega vira ne gre.
Splača pa se z vidika, da pridelujemo
zdravo hrano in ohranjamo zdrav življenjski
prostor. Ker je uporaba strojev v hribovitih
kmetijah omejena, je veliko ročnega dela.
Na primer največji uničevalec plevela je
motika v človekovi roki. Tudi odkupna

na brvi. Žalostna je, ker ljudje, ki se na brvi
družijo, mečejo cvetlična korita v vodo in
s tem delajo škodo. Rešitev vidi v javni
razsvetljavi brvi, kar bo predlagala tudi
Krajevni skupnosti Vojnik.

Novak – Nejc Novačan je desetletni
deček, ki čez celo poletje poskrbi, da rožice
na mostu v Arclinu ne usahnejo. Izjemoma
ga nadomesti mamica Anka. Z enoosnim
kolesom in s kanglo za zalivanje se vsak
večer požene na most in od korita do korita
zaliva žejne rožice.
Nevenka Brežnik skrbi za cvetje, ki je
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Društva
ZGODOVINSKI USPEHI PGD NOVA CERKEV

Da pregovor “Kakor seješ, tako tudi
žanješ” res drži, potrjujejo tudi tekmovalni
uspehi PGD Nova Cerkev. Že več let so
rezultati naših enot v vzponu, tokrat pa
beležimo uspehe, ki jih bo težko ponoviti,
in vprašanje je, če je katero društvo v
Sloveniji doseglo že kaj podobnega.
Prvi preizkus usposobljenosti in znanja
je bil v soboto, 26. septembra, ko je bilo v
Vojniku tekmovanje GZ Vojnik – Dobrna.
Ta dan je na tekmovanju nastopilo 8
naših enot – v vsaki kategoriji po ena.
Izkupiček je bil popoln, saj so prav vse
naše ekipe zmagale, nastop na regijskem
tekmovanju pa so si že pred tem zagotovili
tudi veterani, ki so zmagali na tekmovanju
starejših gasilcev.
Za slavje ni bilo veliko časa, saj je
bilo do regijskega tekmovanja potrebno
odpraviti še marsikatero napako. Kdor je v
tem obdobju prišel pred naš gasilski dom,
je verjetno obstal in občudoval, koliko ekip
trenira naenkrat.
V soboto, 10. in nedeljo, 11. oktobra, pa
je prišel čas, ko je bilo potrebno vso svoje
znanje ponovno dokazati na tekmovanju
Celjske regije, ki je bilo tokrat v Zrečah.
Mladi so imeli tekmovanje v soboto, člani
pa v nedeljo in skupaj je tekmovalo preko
1400 gasilcev vseh struktur iz gasilskih
zvez Celjske regije, in sicer GZ Celje,
GZ Laško, GZ Radeče, GZ Šentjur, GZ
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Šmarje pri Jelšah, GZ Slovenske Konjice,
GZ Vojnik – Dobrna in GZ Zreče – Vitanje.
Rezultati so bili tudi tokrat izjemni, saj
smo dosegli: pionirke – 1. mesto, pionirji
– 2. mesto, mladinke – 1. mesto, mladinci
– 1. mesto, članice a – 1. mesto, člani a
– 1. mesto, članice b – 1. mesto, člani b
– 1. mesto in starejši gasilci – veterani – 3.
mesto. Upamo, da so z uspehom ekip vsaj
delno poplačani vsi izgubljeni živci in ure,
ki jih je naš poveljnik izgubil ob treniranju
enot.
Z doseženim rezultatom so se vse
enote uvrstile na državno tekmovanje, ki
bo naslednje leto, saj se tja uvrstijo prve
tri uvrščene ekipe v kategoriji mladine
in veteranov, medtem ko v članskih
kategorijah samo prvi dve uvrščeni ekipi.
Da imamo ekipe res odlično
pripravljene pove tudi to, da so naše članice
B na tekmovanju za pokal Gasilske zveze
Slovenije dosegle skupno drugo mesto,
enoti mladink in mladincev sta skupno
zmagali na tekmovanjih za pokal Celjske
regije, mladincem pa je ponagajalo vreme
in so za manj kot sekundo zgrešili uvrstitev
na olimpiado.

PREGLED DELA PGD VOJNIK
Koncem meseca avgusta je bil
zaključek pokalnega tekmovanja GZS za
starejše gasilke in gasilce v Lovrencu na
Dravskem polju. Naše starejše gasilke so
zasedle tretje mesto v državi.
Ekipo sestavljajo: Ivana Brezovšek,
Jožefa Krajnc, Marija Kralj, Martina
Lugarič, Antonija Mlinar, Ružica Novak,
Marija Pavšar, Rozalija Pintarič, Ivanka
Tkalec, Ana Žnidar. Za tretje mesto so
prejele pokal in praktično nagrado – dve
delovni gasilski obleki.
V mesecu septembru je bilo občinsko
gasilsko tekmovanje, na katerem smo
nastopali s petimi ekipami: s pionirji, ki so
zasedli 4. mesto, članicami A, ki so zasedle
2. mesto, člani A, ki so zasedli 3. mesto,
člani B, ki so zasedli 4. mesto in starejšimi
gasilkami, ki so zasedle 1. mesto. Na
regijsko tekmovanje so se uvrstile starejše
gasilke in članice A. Obe ekipi sta na
regijskem tekmovanju dosegli zelo dobre
rezultate, starejše gasilke so bile prve,
članice A pa tretje.
V septembru smo začeli z aktivnostmi
– drugo leto praznujemo 130-letnico
društva. Pripravljamo programe, zbornik,
zbiramo sredstva za novo gasilsko vozilo.
Ker bo to za nas velik ﬁnančni zalogaj, se
trudimo na razne načine, da bi zbrali čim
več ﬁnančnih sredstev. Zato organiziramo
tudi zbiralne akcije starega železa. Vse
občane prosimo, da pospravijo odvečne
kovinske predmete, nas pokličejo, mi pa
jih bomo odpeljali. Kontaktni osebi sta
Zdenko Vrenko (041 471 730) in Karl
Kasesnik (041 763 372).

Ali si lahko zaželimo še kaj več!?
Srečko Sentočnik
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Društva
SREČANJE VETERANOV
GASILSKE ZVEZE VOJNIK
– DOBRNA
Vsakoletno srečanje veteranov Gasilske
zveze Vojnik – Dobrna je letos potekalo v
organizaciji PGD Socka. Preko 60 veterank
in veteranov iz vseh šestih gasilskih društev
se je v hladnem jesenskem popoldnevu,
16. oktobra, zbralo pred gasilskim domom
v Socki. Od tam smo se odpeljali v Vitanje,
kjer smo si ogledali zanimivo spominsko
sobo, posvečeno našemu rojaku Hermanu
Potočniku Noordungu. Mag. Srečko Fijavž
in župan Občine Vitanje Slavko Vetrih sta
zanimivo predstavila življenje in delo tega
našega pionirja kozmonavtike.
Po ogledu smo se odpeljali nazaj v
Socko, kjer nas je že čakala pogrnjena miza
z dobrotami Gostilne Koprivnik. Zbrane je
prišel pozdravit tudi predsednik gasilske
zveze Beno Podergajs, ob ubranih zvokih
mladih glasbenikov pa so se naše gasilke
in gasilci veselo zavrteli.
Egidij Čretnik

JESEN V ŠPESOVEM DOMU
S prihodom jeseni smo v Špesovem domu
začeli z izvedbo četrtkovih prireditev, ki
bodo trajale vse do naslednjega poletja.
Čeprav se poletje kar ni hotelo posloviti
in je lepo vreme še tja do oktobra v naš
park in pod kozolec privabljalo stanovalce
in obiskovalce doma, pa so jesenski
plodovi, ki so jih iz bližnjih gozdov
prinašali nekateri, dali slutiti, da se jesen
hitro približuje. Mi pa smo lovili še zadnje
tople sončne žarke in v lepem popoldnevu
pripravili zdaj že tradicionalni kostanjev
piknik, se posladkali z dišečim pečenim in
kuhanim kostanjem ter poizkusili letošnji
pridelek naših vinogradnikov – sladek
mošt. Popoldne so nam s pesmijo in z
glasbo krajšali naši pevci in gostje iz
Ivančne Gorice, Ljudski pevci Studenček.
V oktobru nas je, že petič do sedaj,
obiskal Tone Vrabl. V spomin na
pokojnega Vlada Kocmana, velikega
ljubitelja narodnozabavne glasbe, katerega
mama Angelca jesen življenja preživlja v
našem domu, vsako leto k nam pripelje

kakšen ansambel in nam popestri dan.
Tokrat nam je predstavil Ansambel Simona
Gajška, mlade harmonikarje Simona
Gajška, domačo pesem izpod Pohorja pa
so nam pričarali Ljudski pevci iz Tepanja.
Nastopajočim in Tonetu Vrablu se je za res
lepo prireditev zahvalil direktor doma.
Vse, ki bi nas želeli obiskati in nam
popestriti dolge zimske popoldneve,
vabimo, da nas obiščete, vsakega smo zelo
veseli. Že v enem od naslednjih četrtkov
pa pričakujemo starosto slovenske
narodnozabavne glasbe Francija Zemeta z
ansamblom.
Elči Gregorc

UPOKOJENSKA LETA MALO
DRUGAČE
V Špesovem domu v Vojniku
preživlja zaslužena upokojenska leta 170
upokojencev in mnogi si znajo ta leta
popestriti in jih obogatiti. Ukvarjajo se z
vsem mogočim, med njimi pa je upokojenec,
ki si je izbral zares nenavadnega konjička,
saj snema video ﬁlme. To pomeni, da
sam izbere temo, napiše scenarij in po
njem posname določeno količino video
ﬁlma, končno pa ﬁlm tudi zmontira. Še
prej napiše vezno besedilo, ki ga navadno
prebere napovedovalec, včasih pa kar
avtor sam. Zadnje faze izdelave video
ﬁlma ni mogoče uresničiti brez dragih
aparatov, med njimi tudi računalnika. Zdaj
vam je naš upokojenec znan, saj ste najbrž
uganili, da je to Peter Božič, nekdanji
novinar – dopisnik RTV Ljubljana, ki je
pokrival občine bivšega celjskega okraja.

SLOMŠEK VZOR TUDI DANES
Šesti vseslovenski romarski shod
kmetov je bil 11. oktobra na Ponikvi.
Letošnji naslov shoda se je glasil: »Kdor
svojo domovino ljubi, se bo vsega veselil,
kar srečo domovine povišuje«. V polni
župnijski cerkvi Sv. Martina na Ponikvi je
maševal nadškof dr. Anton Stres. V svoji
pridigi je poudaril: »So stvari, ki so vredne
veliko več, kakor zgolj premoženje:
zdravje, družinska sreča, dobro vzgojeni
otroci, poštenje, mirna vest, prijateljski
odnosi med soljudmi in vse dobrine in
lepa doživetja, ki nam jih dajejo kultura,
duhovnost in še posebej naša vera. Po tej
krizi bomo morali odkriti vse te lepe strani
življenja, da ne bomo zaradi skromnejših
gospodarskih zmožnosti začeli dvomiti v
smisel in lepoto življenja.«
Pri maši so sodelovale vse štiri kraljice;
vinska, medena, hmeljarska in mlečna.
Govorniki so bili še: mag. Štefan Tisel,
Ciril Smrkol, dr. Milan Pogačnik, dr. Jože
Maček, mag. Nevenka Cmok in Štefan
Domej.
Po maši je sledila postrežba
vinogradnikov iz Šentjurja in društev
kmečkih žena iz Zgornje Savinske
doline. Sodelovale so: Ivica Lipovšek,
Lenka Dobrotinšek, Slavica Leva, Lojzka
Operčkal, Kristina Verdev, Silva Krulec,
Eva Brecl, Marjana Potočnik, Darinka
Rečnik, Olga Lečnik, Marica Gorenjak in
Štefka Žlavs iz Društva kmetic META.

Kar živi z ženo v Špesovem domu, je
posnel že dva dokumentarna ﬁlma. Najprej
tistega z naslovom »Uresničene sanje«,
ki obuja spomine na začetke doma, ki
stoji na podarjenem zemljišču, zatem pa
še ﬁlm »Naš drugi dom«, ki obravnava
prizadevanja, da bi se upokojenci v domu
počutili kot doma. Oba ﬁlma sta bila
predvajana v sklopu proslav v Špesovem
domu – prvi 3. decembra 2005, drugi pa 24.
junija 2009 v počastitev dneva državnosti.
Če bo avtorju dopuščalo zdravje, se bo
lotil še tretjega, vendar zanj še ni našel
primerne teme.
Estera Štante
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Utrinki iz šole in vrtca
POČITNICE NA RANČU KAJA
IN GROM
Dva meseca sem že komaj čakal,
da grem na Ranč Kaja in Grom. To sem
izvedel v šoli od svetovalne delavke.
Občina Vojnik je povabila enega učenca
na počitnice na ranč.
Tam sem bil od 26. aprila do 2. maja.
Starši so me peljali na ranč, kamor je prišlo
še sedem otrok. Vsak dan smo čistili hlev,
jahali in krtačili konje, hranili smo jih s
senom in skrbeli še za druge živali. Ob
koncu dneva smo se igrali in družili. Bil
sem edini, ki sem ostal do konca.
Vesel sem bil, da sem bil izbran, da sem
lahko šel na Ranč Kaja in Grom. Še bi rad
šel na takšne počitnice.

Marko Videčnik, 8. razred
OŠ Frankolovo

OBISK ČEŠKIH PEVCEV PRI
UČENCIH OSNOVNE ŠOLE
VOJNIK
Od četrtka, 17. 9., do nedelje, 20. 9.
2009, so bili v Vojniku na obisku pevci
iz Jirkova in Chomutova. 50 mladih
pevcev, pevovodkinji Eva Steinbachová
ter Hana Jíchova ter ostali spremljevalci so
preživeli štiri lepe dni pri svojih gostiteljih.
Po prihodu v Vojnik so odšli češki otroci
na domove svojih gostiteljev. V petek so
se pripravljali na skupni koncert, ki je
bil zvečer v večnamenski dvorani v Novi
Cerkvi. V čudoviti pevski prireditvi, na
kateri so nastopili Otroški pevski zbor
POŠ Nova Cerkev, Mladinski pevski zbor
Vojnik, Vokalna skupina In spiritu, Moški
pevski zbor KUD Nova Cerkev ter gostje
DPS Slavíček iz Jirkova in DPS Hlásek iz
Chomutova, je uživalo veliko poslušalcev,
vendar je bilo še kar nekaj prostora. V
soboto so goste predstavniki šole Vojnik
odpeljali na morje, kjer jih je razveselilo še
lepo vreme. V nedeljo so vojniški in češki
zbori sodelovali pri sveti maši v Vojniku.
Mili glasovi so se razlili po veliki vojniški
cerkvi in pričarali čudovito vzdušje, ki se je
skladalo z vsebino besednega bogoslužja.
Gostje so nato odšli na kosilo k svojim
gostiteljem. Popoldne so se vsi skupaj
veselili in družili na pikniku pri Lovski

EKO DAN
Učenci Podružnične osnovne šole
Šmartno smo imeli prvi dan v tem mesecu
EKO DAN. Na obisk smo povabili
lastnika ekološke kmetije, gospoda Franca
Mesojednika iz Slatine. Povedal nam je,
da prideluje hrano brez škropiv in umetnih
gnojil, da se njegove živali pasejo in živijo
na prostem. Na kmetiji je mogoče kupiti
sezonsko sadje in zelenjavo. Njegova
kmetija pa je vključena v projekt 27. učnih
kmetij.
Prikazal nam je postopek, kako
naredimo skuto iz domačega mleka s
pomočjo limone. Učencem je tudi pokazal,
kako izgleda pšenično zrnje pire.
Iz neškropljenega sadja smo naredili
razstavo in sadna nabodala, ki smo jih z
veseljem pojedli.
Monika Dimec
OgledalO 11/72
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koči. Za goste so poleg ostalih sodelavcev
OŠ Vojnik skrbeli ravnateljica Majda Rojc,
pomočnica ravnateljice Olga Kovač, Aleš
Kolšek in Jure Uranič. Zvečer, ob slovesu,
so tekle solze, saj je še daleč do 14. maja,
ko se bodo mladi pevci spet srečali, tisti,
ki so že prerasli osnovnošolske klopi,
pa še kasneje. Največ dela in zaslug za
izmenjavanje zborov ima pevovodkinja
Emilija Kladnik Sorčan, ki že 12 let skrbi
za dobro sodelovanje.
Milena Jurgec

Utrinki iz šole in vrtca
OTVORITEV VRTCA LEVČEK

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

»Obogatimo življenje svojih otrok,
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku.
Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku,
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik
ob somaševanju domačega župnika. Pri
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško
enoto.
Slovesnost se je nadaljevala v prostorih
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske

Proizvodnja in prodaja sveč
Igor Lužar s.p.
Lemberg 13b Nova Cerkev
Vabimo vas v prenovljeno,večjo
trgovino z še večjo ponudbo vseh
vrst nagrobnih sveč in veliko
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim
rednim strankam se
zahvaljujemo za zaupanje.
Vljudno vabljeni !

Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188

Društvo Izvir iz Nove Cerkve je vse
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku.
Svoj delček lahko prispevate tudi vi.
In sicer tako, da se 22. novembra ob
18. uri v večnamenski dvorani v Novi
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo
pripravlja skupaj s priljubljenim narodnozabavnim ansamblom Modrijani ter učenci
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.
Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki
so jih dobili na evropskem razpisu, so že
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve
Svetega Florijana do Svetega Tomaža.
Kako hitro boste lahko uporabljali
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj.
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge
Marjan Kovač, vodja Danijelovega
levčka Jure Levart in domači župnik
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je
to poseben dogodek, ki je v današnjem
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku
zaživel, saj so v njem že trije oddelki.
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca.
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica
Renata Koštomaj.

R. P.

Milena Jurgec
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Društva
DUET BISER S PRIJATELJI
PRAZNUJE

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni
pomoči smo leta 2004 izdali prvo
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih
letih pa se nam je z novim projektom
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda
k novi zgoščenki).

Svet Evrope je letošnje leto razglasil
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti.
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski
dnevi evropske kulturne dediščine od 26.
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega
je tudi naše Turistično-kulturno društvo
Globoče – Dedni Vrh v sodelovanju s
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju

Tako lahko v parih stavkih povzamemo
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se
je, kljub električnemu mrku še 20 minut
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev,
je bil poleg praznovanja 10. obletnice
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela
Majcen na citrah, humoristki Slavica in
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi
besedami vse povezovala v celoto. Predin pokoncertno dogajanje pa sta popestrili
razstavi fotograﬁj in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova
Cerkev.
Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki
so jim pred, med in po koncertu pomagali
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.
Marko Žibret
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Soržovega mlina. V kulturnem programu
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev,
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve,
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec,
program pa je povezovala simpatična
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz
mlevskih izdelkov so predstavile članice
društva Meta iz Vojnika.
Člani našega društva se vsem sodelujočim
v programu iskreno zahvaljujemo.
Jože Žlaus

Društva
TAM SEM JAZ DOMA, KJER JE
PESEM
Mešani cerkveni pevski zbor Nova
Cerkev, pod vodstvom zborovodkinje
Darinke Stagoj, je bil že petič na
gostovanju v Ilbenstadtu v Nemčiji. Vsakič
ob kakšnem pomembnem praznovanju
tamkajšnje župnije, ki jo vodi naš rojak, dr.
Vinko Kraljič, rojen v Novi Cerkvi. Tokrat
smo se odzvali povabilu ob praznovanju
850 let stare bazilike, katere zavetnika
sta sveti Peter in sveti Pavel. S svojim
petjem med mašo in koncertom smo
poudarili pomen njihovega župnijskega in
krajevnega praznika. Mašno slovesnost je
vodil kardinal Lehmannn, ki je spregovoril
o baziliki, ki s svojo starostjo pričuje o veri,
ki tukaj živi že skoraj tisoč let. Navzoče
pa sta nagovorila tudi župan Ilbenstadta in
deželni poslanec.
Ob vračanju na ponedeljkovo jutro je
začel po avtobusu krožiti nemški časopis,
ki je predstavil praznovanje in poudaril
navzočnost našega pevskega zbora, ki je,
kot je pisalo, dodal nepozabno vzdušje. V
časopisu je tudi pisalo, da se je praznični
konec tedna začel s pesmijo zvonov
starodavne bazilike, ki so začeli zvoniti
ravno v času, ko je prispel naš avtobus.
Že petič v dvanajstih letih so nas pričakali
gostoljubni prebivalci Ilbenstadta. Z
njimi prijateljujemo, saj so nas tudi oni
že večkrat obiskali, Slovenijo in Novo
Cerkev. S tkanjem teh vezi smo postali
pravi glasniki miru v Evropi, ki se je v

prejšnjih stoletjih tolikokrat znašla v vojnih
vihrah. S tem povezovanjem vsi skupaj
krepimo duh združene, na sodelovanju
temelječe Evrope. To idejo povezovanja in
svobode je zapisal tudi naš največji pesnik
France Prešeren že davnega leta 1848
v sedmi kitici Zdravljice: »Žive naj vsi
narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder
sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan.«
Prijaznim gostiteljem smo se zahvalili z
darili, ki so jih naredili varovanci Zavoda
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.
Prepevanje našega zbora je navdušilo
udeležence praznovanja, saj so slovenske
pesmi prinesle s seboj sporočilo slovenskega
človeka in njegovega srca. Ganil nas je
aplavz in želja poslušalcev po dodatkih,
prav tako pa tudi izpoved mnogih, da jim
je naše petje božalo srce. Naš koncertni
in mašni repertoar je zajemal raznolikost,
solistične vložke, pesmi Dueta Biser ter
pestro spremljavo naših pevcev na različne
instrumente. Seveda pa vzdušje ne bi bilo
pravo, če ne bi prostega programa pred
cerkvijo in večernega druženja popestrili
z narodnozabavno glasbo. Ob triu mladih
glasbenikov iz Nove Cerkve smo se
zavrteli že pred cerkvijo in nadaljevali ob
tabornem ognju vse do poznih nočnih ur.

JOŠKOVA BANDA V ZAGREBU
Zavod Celeia Celje je v torek, 6.
oktobra 2009, na Trgu Petra Preradoviča
v
Zagrebu
pripravil
promocijsko
predstavitev turistične destinacije Dežela
Celjska, ki obsega 22 občin naše regije.
Predstavilo se je 15 stojnic od kulinarike,
zdraviliškega turizma, kulture, naravnih
vrednot, možnosti za rekreacijo do raznih
animacij in predstavitve masaž in ličenja.
Predstavile so se tudi predice in prikazale
prejo volne pa vse do končnega izdelka.
Našo občino so v ljudski glasbi predstavili
v svojem celodnevnem programu člani
Joškove bande in s svojimi izvirnimi
instrumenti navdušili Zagrebčane. Glede
na odziv celotne promocije v Zagrebu se že
za naslednje leto pogovarjamo za podobno
predstavitev v Beogradu in v Gradcu ali
Celovcu.

Jože Žlavs

Zmeraj pa je bil ob naših gostovanjih
višek, ko smo skupaj zapeli kakšno pesem
z dr. Vinkom Kraljičem, ki je odličen solist.
Tudi tokrat smo ob slovesu zapeli pesem
z refrenom: »Tam sem jaz doma, kjer je
pesem, kjer lepo pojo, tam dom je moj.«

Špela Oprčkal
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Društva
VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK
»HALLERSTEIN« V
KOROTANU NA DUNAJU
V letu astronomije so v Slovenskem
kulturnem centru Korotan na Dunaju
14. oktobra 2009 odprli razstavo graﬁk
z naslovom »V znamenju Avguština
Hallersteina«, ki je posvečena našemu
velikemu astronomu, matematiku, teologu
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27.
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval
jezuitski kolegij, nadalje je študiral
teologijo, medicino, astronomijo in
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu.
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski
red in bil 1734 posvečen v duhovnika.

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar
podelil rang mandarina 3. stopnje.
Razstavo je pripravilo sedem avtorjev
– graﬁkov iz Slovenije, med njimi tudi Jože
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je
s svojim petjem navdušil oktet In spiritu
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan
občine Beno Podergajs. Razstava graﬁk v
Korotanu na Dunaju želi približati velikana
Hallersteina, ki je premalo poznan tako
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo
selila tudi po galerijah v Sloveniji.
Jelka Žlaus

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra,
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu,
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne šole
Vojnik in pevci našega komornega zbora,
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel,
prišlo vas je kar lepo število in želimo si,
da bi vas v naslednjem letu bilo še več.
O zaključnem izletu 29. oktobra bom
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru
gre naših 50 upokojencev za en teden na
dopust v Izolo. Sledi še martinovanje
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3.
decembra, gremo po nakupih za Miklavža
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič
pri Lenartu.
To je kratka predstavitev našega dela
v Društvu upokojencev Vojnik do konca
leta 2009. V letošnjem letu se bomo v
Ogledalu srečali še enkrat in prav zares
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še
pred nami.
Ivan Robačer

V SPOMIN
Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent
Uroš Lajovic, župan Beno Podergajs in graﬁk Jože Žlaus
popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik
T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01
e-mail: zip.gorecan@t-2.net
pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Spoštovani upokojenci, člani našega
društva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V
društvu smo zadovoljni z delom, ki smo
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in
druge aktivnosti so se odvijali po programu,
ki smo si ga zastavili na začetku leta.
Bili smo na srečanju Pokrajine v Novem
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske
3. november 2009

V teh jesenskih
dneh smo se
na
vojniškem
pokopališču
poslovili
od
prejemnika
bronastega
vojniškega grba
Jožeta Kraljiča iz
Arclina. Priznanje
Občinskega sveta
Občine
Vojnik
je prejel pred desetimi leti za dolgoletno
uspešno gospodarsko dejavnost mizarstva
in aktivno vključenost v lokalno okolje.
S svojim poslovnim in osebnim delom je
bogatil naše življenje. Spominjali se ga
bomo s hvaležnostjo v srcu.
Beno Podergajs

Društva
CERKVENI ZBORI NA GOJKI
Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev
premorejo enega ali celo več pevskih
zborov in skupin. Večina teh se enkrat
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga
po sistemu rotacije vsako leto organizira
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru
pevce povabili na Gojko.
Uvodne besede o glasbi in petju nasploh
je prisotnimi izrekel domači župnik, p.
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole:
»Celotno človeško telo od kosti naprej
sprejema in posluša glasbo, podobno
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da
se človekova duša in telo lahko v celoti
izrazita z glasbo. Po nemškem ﬁlozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.«
Vsak zbor se je predstavil s po dvema
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov.
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih
količinah obojega je bil dogodek prijetna
popestritev že tako lepega nedeljskega
popoldneva.

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

“KOŽUHANJE”

V društvu Talon smo se odločili, da
popeljemo svoje člane na jesenski izlet
in hkrati
raziščemo našo prelepo
domovino.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje
so tovrstna srečanja tudi priložnost za
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22.
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

V sončnem sobotnem jutru nas je
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški
muzej Slovenije. Za večino od nas je
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V
manjših skupinah smo si ga podrobno
ogledali, predvsem moški del se ni mogel
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na
razpolago za ogled, je kar prehitro minil.
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši
prestolnici.
Vsi poznamo naše glavno mesto, a
Ljubljano doživeti po turistični strani pod
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah,
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica
po zanimivostih in lepoti prav nič ne
zaostaja za tujimi mesti.
Ko je človeku lepo in je v prijetni
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.
Razšli smo se z željo, da se naše poti
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo
in da še kdaj preživimo dan, katerega se
bomo radi spomnili.

Sonja Jakop

Jasna Sodin
3. november 2009
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10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti.
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa
so nam zaigrali, kadar smo izgubili nit
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali
zvezane storže in jih obešali na letve,
kjer bodo krasili kmetijo in se hkrati na
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo
pogostili.
Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
TD Nova Cerkev je letos drugič
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike
z logotipom turističnega društva. Za
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja.
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da
bo vince še slajše, so poskrbele članice
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je
na stari način teptalo grozdje v preši. Po
končanem delu in veselju smo se vrnili
domov in sklenili, da naslednje leto spet
pridemo.
Alenka Prebičnik Sešel

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

�����������
����������
����������

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

OgledalO 11/72

Društva
S O C K A
POJE, PLEŠE in IGRA

ISKANJE ZLATEGA PRSTANA
GRAJSKE GOSPODIČNE

Kulturno društvo Socka vsako leto
znova organizira kulturni dogodek –
prireditev, kjer člani in posamezne sekcije
predstavijo svoje delo.

7. tradicionalna prireditev Društva
TALON Frankolovo

Prireditev oz. srečanje je tudi
priložnost za druženja krajanov, da se
srečamo, pogovorimo in poveselimo. Zato
smo letošnji kulturni dogodek tudi temu
ustrezno poimenovali.
V nedeljo, 13. septembra 2009, ob 15. uri,
smo na grajskem dvorišču graščine Socka,
v čudovitem okolju in vremenu, pripravili
naslednji PROGRAM PRIREDITVE:
nastop otrok POŠ Socka;
skupina Vrajeva peč;
mlade plesalke CAN-CAN s programom;
vokalna skupina domačega kraja;
plesna skupina GROFJE z igro »CELJE
KNEŽJE MESTO«.

V nedeljo, 4. oktobra 2009 je Društvo
TALON že sedmič zapored pripravilo
iskanje prstana .
Dan je bil res zelo lep in sončen, tako
da je udeležba bila številčna. Med drugim
tudi mamice z vozički in malimi dojenčki.
Ponosni smo, da pričnejo lepote našega
kraja spoznavati že tako mali. Kdor se
pohoda ni udeležil, mu je lahko žal, saj je
glavna nagrada bil zlati prstan.
Zbirno mesto, s pričetkom ob 14. uri,
je bilo na prireditvenem prostoru v parku
pri Graščini, kjer je bila prva točka start.
Vsak udeleženec je prejel startni list, ki
ga je moral med potjo na kontrolnih točkah
potrditi. Pot je potekala s Frankolovega
mimo prelepega slapa Beli potok do
samega gradu Lindek. Komisija je samo
lokacijo iskanja prstana tik pod ruševinami
gradu predhodno označila. Tri enake
škatlice z različnimi vsebinami je dobro
skrila pod listje, kamenje, vdolbine ali pod
korenine. Časa za iskanje je bilo 30 minut,
vendar je letos prva škatlica bila najdena
že po 15 minutah.
Tokrat ga je zopet vneto iskal in ga tudi
našel naš dolgoletni udeleženec prireditve
gospod Vlado iz Gojke. Prva in druga
tolažilna nagrada pa je pristala v rokah
družine Pintar s Frankolovega. Vsem trem
nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo.
Pot nazaj v dolino je ob prijetnem
vzdušju hitro minila. Na prireditvenem
prostoru je pohodnike Društvo TALON
pogostilo. Tako je za lačne in žejne
bilo dobro poskrbljeno. Pomembno je
druženje, kar je vsekakor bilo in tako je
minila še ena zelo lepa nedelja v okviru
prireditve Iskanje zlatega prstana grajske
gospodične.
Dragica Mlinar

Po knjigi Ane Wambrechtsamer »Danes
grofje Celjski in nikdar več« je scenarij za
igro CELJE KNJEŽJE MESTO napisala
Vida Bukovac.
GOSTJE so bili Folklorna skupina z
Dobrne.
Ob izrednem trudu članov KD Socka je
celotna prireditev lepo uspela in ponovno
smo dokazali, da zmoremo, ker želimo in
vemo kako.
Milena A. Sodin
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Društva
ZA VSAKO BOLEZEN RASTE
ROŽCA
Vsako leto se vesela druščina zberemo
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto
leto, odkar sodelujemo z diplomirano
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč.
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen
recept in kakšen zdravilni čajček prav
koristita. Z veseljem se zberemo in gremo
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo!
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.
Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!
Potem, ko so se v lanskem septembru
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv.
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po
ﬁnančni plati dokončno zaključili šele
letos. Ob zaključku triletnega projekta,
ki je v celoti »tehtal« blizu 200.000
evrov in za katerega smo denar zbirali s
prostovoljnimi prispevki vseh faranov,
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos
s posebno hvaležnostjo spomnili botrov.
»Razpis« botrstva za obnovo in povišanje
zvonika je obrodil obilne sadove, saj smo
v spominsko ploščo vklesali imena 21
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega
dela prispevali tretjino potrebnih sredstev.
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost
se je nadaljevala v Aletinem domu ob
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V
slogi je moč«.

15. OKTOBER – DAN KMETIC
V Vitanju je bila 18. oktobra že petič
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic.
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja
je pripravilo bogat kulturni program, na
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo
kmetic META. V želji po povezovanju
in prijateljevanju z njimi nam je bilo
vsem zelo lepo.

Biti boter nekomu ali nečemu že samo
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM
in hvala Bogu za takšne ljudi.

Veronika Marguč

Sonja Jakop
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Društva
POBRATENI GODBI NA PIHALA
NOVA CERKEV IN DOBRNA
Na pobudo predsednika Kulturnoumetniškega društva Godba na pihala
Nova Cerkev Slavka Jezernika in v želji po
dobrem sodelovanju in tkanju prijateljskih
vezi, je bila nedelja, 27. septembra 2009,
za Godbo na pihala Nova Cerkev in Godbo
na pihala Dobrna pomemben dan. V Zavrhu
nad Dobrno, v zidanici lastnika in gostitelja
Draga Goričana iz Polž, sta podpisali
PISMO O NAMERI PRIJATELJSKEGA

MLADINSKO DRUŠTVO VOJNIK
Da, prav ste prebrali. Tudi Vojnik je
končno dobil svoje mladinsko društvo.
Ustanovili so ga Tadej Gračner, Matic
Žižek in Jaka Zeme. Društvo je bilo
ustanovljeno, ker lahko tako mladi
sprostimo svojo energijo in jo pretvorimo
v različne aktivnosti, ki se jih vsi prav radi
udeležujemo. Glede na to, da je društvo še
zelo mlado, se že lahko pohvalimo s prvim
dogodkom, ki se je odvil 2. oktobra s
ciljem, da spodbudimo mlade h glasbi in se
hkrati malo pozabavamo in kakšno rečemo
z znanci. Dogodku smo rekli Rock fest,
če se še spomnite oz. če se iz določenih
razlogov ne. Menim, da nam je kot prva
večja prireditev uspela, saj je bilo videti,
da ste se precej zabavali. Zahvala za to gre
v veliki meri skupinam Neovera, Kronika,
Soul of discretion in Uroš Planinc group,
ki so nas cel večer zabavale. Seveda bomo
še naprej sledili našemu cilju, ki je zabavati
mlade, se družiti, ... Torej, vsi, ki ste nas do
OgledalO 11/72

46

SODELOVANJA med člani Godbe na
pihala iz Nove Cerkve in Godbe na pihala
z Dobrne. S podpisom listine so godbeniki
obeh godb prisegli, da si bodo pomagali
na različnih področjih delovanja ter še v
tem letu pripravili skupen nastop. Tega
pomembnega dogodka in slovesnosti
se je udeležil tudi župan Občine Vojnik
Benedikt Podergajs.
Mihaela HREN,
tajnica Godbe na pihala

sedaj zgrešili in bi vas kaj zanimalo, si nas
lahko ogledate na Facebooku. Seveda bi
nam pa vse to lažje šlo s kakšno mladinsko
sobo.

3. november 2009

NEDELJSKO GRAJSKO
POPOLDNE
6. septebra 2009 je bila na gradu
Lemberg že osma prireditev Nedeljsko
grajsko popoldne. Prikazali smo stare
obrti, grajska tržnica in kuhinja sta ponujali
dobrote za lačne in žejne. V sodelovanju s
sosednjimi kulturnimi društvi in prijatelji iz
Velike Nedelje smo se zabavali ob bogatem
kulturnem programu. Ogledali smo si igro:
»Srečen zakon«. Številni obiskovalci so se
nasmejali in preživeli eno lepo nedeljsko
popoldne.

Tadej Gračner, predsednik društva:
031 786 165
Jaka Zeme, tajnik: 031 346 302

Društva
USPEL ŽE 6. ROCK ŽUR
NA FRANKOLOVEM

TURISTIČNE JESENSKE IGRE
– ZREČE

V parku pred graščino na Frankolovem
se je 29. 8. 2009 odvijal tradicionalni Rock
žur, za mlade in stare, za vse vesele in
nasmejane ter za vse, ki se radi sprostijo ob
dobri glasbi in druženju s prijatelji. Za naša
ušesa so poskrbele skupine: Ace Kultura,
Dot, Point of No Return, domačini Kronika
in na koncu še RES NULLIUS.

Turistično društvo Zreče je ob
sodelovanju Term ZREČE 20. septembra
organiziralo
Tekmovanje
turističnih
društev v poznavanju kulinarike, zelišč,
vin in VELIKO TEKMOVANJE
V
KUHANJU NAJBOLJŠE GOBOVE

Kljub slabemu vremenu je prireditev
pritegnila veliko ljudi, željnih dobre glasbe
in dobre družbe. Mnogi so veseli, da se na
Frankolovem sploh zgodi kakšen koncert,
namenjen predvsem rock glasbi in zato
vsako leto čakajo, kdaj se bodo pojavili
plakati o prireditvi. Mi smo takšnega
odziva zelo veseli in se bomo s skupnimi
močmi še naprej trudili, da bo Rock žur
vsako leto poživel Frankolovo.
Kot vsako leto je bilo potrebno
vložiti veliko časa in dela v organizacijo
prireditve. V veliko pomoč so bili člani
Mladinskega društva, radi pa bi se zahvalili
Občini Vojnik za posojo prireditvenega
šotora in odra, ter naslednjim sponzorjem,
brez katerih prireditev ne bi uspela. To
so: Gregor Fink s.p. (Restavracija Fink),
K2 Trade d.o.o., Elektroinženiring Lilija
d.o.o., PGD Frankolovo, Kova d.o.o.,
Dušan Horvat (kandidat za župana),
KS Frankolovo, Leopold Lampret s.p.,
Akvizitor d.o.o., Ernest Ulipi s.p., Roman
Keblič s.p., Heres d.o.o., Dnevni bar Jack
Frankolovo, Pekarna Boč d.o.o., Igor
Marzidovšek , Štefanija Pobirk s.p. in
Greta Špindler s.p..Vsem sponzorjem se
še enkrat zahvaljujemo in jim sporočamo,
da cenimo njihovo pomoč in lepo gesto, da
nam pomagajo obdržati Mladinsko društvo
vitalno in v polnem zagonu za prihodnje
izzive. Saj veste, na mladih svet stoji.

TEKMOVANJE V KUHANJU
GOLAŽA NA SVETINI
11. oktobra 2009 so se Irena in Jaka
Krajnc, Boris Štimulak, Irena Kraljič,
Silvana in Tomaž Jakop ter Gelca Premrl
udeležili tekmovanja v kuhanju golaža na
Svetini. Vsaka ekipa je bila sestavljena
iz 3 do 5 članov. Komisija je ocenjevala:
delovni prostor, delovni proces, usklajenost
sestavin z recepturo, izgled in okus jedi,

JUHE NA POHORJU. V tekmovanju in
družabnih igrah so se poskusili tudi člani
našega turističnega društva. Kljub ostri
konkurenci nam je uspelo zasesti 5. mesto.
Dogajanje na ploščadi pred hotelom v
Zrečah pa sta popestrila tudi berača iz Nove
Cerkve. Več pa boste videli na priloženi
fotograﬁji in članku iz Novic.
Alenka Prebičnik Sešel

pogrinjek in spremljajoče aktivnosti.
Kuhanje od startnega znaka do konca je
trajalo tri ure. Potem pa sta golaž ocenila
strokovna komisija in občinstvo. Strokovna
komisija je ocenjevala strokovno plat
izvedbe in priprave golaža. Občinstvo pa
je ocenjevalo kakovost pripravljene jedi,
umetniški vtis, opremljenost in izgled.
Naša ekipa je v ostri konkurenci zasedla
2. mesto.
Alenka Prebičnik Sešel

Nasvidenje ob prihodnjem Rock žuru!
Mladinsko društvo Frankolovo
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Društva
VOJNIŠKI VINOGRADNIKI
SO AKTIVNI
Poletje se je prevesilo v jesen, ko
vinogradniki pobirajo sadove svojih
celoletnih prizadevanj. V tem času pa so v
društvu imeli kar nekaj aktivnosti:
PREDAVANJE IN PRIPRAVA NA
TRGATEV. V polni dvorani Kulturnega
doma je predavateljica Tadeja Vodovnik
Plevnik na preprost način posredovala
vse, kar vinogradnik mora vedeti o
pravilni trgatvi, stiskanju in negi mladega
vina. Predstavnika Metroba in Jurane pa
sta predstavila tudi novosti iz njunega
prodajnega programa. Po številnih
vprašanjih vinogradnikov je razvidno,
da so ta predavanja še kako potrebna.
Vzpodbudno je tudi, da kletarji že posegajo
po novostih (encimi, biološki razkis ...).
Znanja ni nikoli dovolj.
POHOD OD KLETI DO KLETI. Že
drugič se je 60 vinogradnikov v prelepi
jesenski soboti peš odpravilo na obisk
k svojim prijateljem – članom društva.
Pohodniki so lahko opazovali vzorno
urejene vinograde in kleti ter uživali
v izjemni gostoljubnosti gostiteljev.
Vinogradniki sledijo tudi novostim: v kleteh
vedno več kovinske posode, montirajo se
hladilne naprave ..., v vinogradu rez na en
šparon, postavljene so zaščitne mreže, pa to
pri ljubiteljskih vinogradnikih kot tudi pri
tržnih pridelovalcih. Vinogradništvo ima
v teh krajih (Rove, Bukovje, Bezenškovo
Bukovje, Črešnjice) zanesljivo bogato
večstoletno tradicijo. Vinogradi se prvič
v Vojniku omenjajo v letu 1445. Verjetno
je imel na to vpliv tudi Žički kartuzijanski
samostan. Meje njihove posestvi so segale
do Rovskega potoka. Menihi samostana so
bili odlični vinogradniki. V svojih kleteh
pa hranili za tiste čase enormne količine
vina. Kronist tistega časa je zapisal, da
imajo več vina, kakor vsa ostala pokrajina

skupaj. Naj družinam: Kunaj, BezenšekBlazinšek, Esih, Gregorc, Sojič, Bezenšek
ml., Košec, Keblič vedno sije toplo
sonce, kot je sijalo pri obisku vojniških
vinogradnikov. Velika hvala!
Malo zabave, a tudi veliko stroke
so doživeli veseli vinogradniki na
VI.
STROKOVNEM
IZLETU
V
BELO KRAJINO. Ogledali so si vrsto
znamenitosti (Metlika z muzejem, ogled
cerkva Tri Fare, muzej na prostem Veliki
Nerajac) pa tudi pokusili odlična vina (klet
v Črnomlju, v Metliki, v sosedski zidanici
v Drašičih). Seveda tudi društvenega vina
Vojničan na polno zasedenem avtobusu ni
manjkalo, kakor tudi ne dobrega peciva
vinogradnic in sponzorja pekarne Geršak.
Vse pa je presenetila predstavitev lastne
proizvodnje – trsničarstva Janeza Krajška
iz Radeč. Naj njegove kakovostne sadike
uspevajo tudi Vojničanom. Družina
gostitelja pa je izletnike izjemno lepo
pogostila. Prava kulinarična razstava (12
vrst peciva!?). Velika hvala! Za kulturne
užitke pa so poskrbeli naši dobri znanci
Arclinski fantje. Lepo vreme, veseli
izletniki, res zanimiv in tudi poučen izlet.
Kam pa drugo leto?
III. VINSKA TRGATEV. Prizadevni
vojniški vinogradniki so tudi letos pripravili
lepo kulturno prireditev in že III. vinsko
trgatev po vrsti. Ob res številni množici
obiskovalcev so z vinsko kraljico Karolino
Kobal iz Vipave s pomočjo društvenega
viničarja F. Bezovška, predsednika društva
M. Krašovca, podžupana Petreja in ostalih
vinogradnikov ter seveda uradnih trgačev
Arclinskih fantov potrgali letino s potomke
400 let stare trte z Lenta. Obiskovalci
pa so si lahko ogledali že lepo urejeno
društveno klet (tu zbirajo tudi primerke za
vinogradniški muzej). Lepa kovana vrata
je izdelal Jože Ribič, velika hvala.
Pod šotorom pa so s priljubljeno
voditeljico Polonco s TV Celja izvedli lep
kulturni program. Na prelepi sceni odra
(prava paša za oči – avtor kot že tolikokrat

Vrtnarstvo Krašovec) je nastopil tudi mladi
trio Vikend. Društvo na svoje prireditve
rado povabi tudi mlade, še neuveljavljene
glasbenike in skupine. Vse navzoče pa
so vinogradniki po trgatvi za »likof«
postregli po stari kmečki navadi s kruhom,
namazanim z zaseko, ter s starim vinom,
»starino«, društvenim vinom Vojničan.
Izkazali so se tudi frankolovski vinogradniki
z Dušanom Horvatom na čelu. Sodelovali
so še članice društva Meta ter Konjeniški
klub Celje. Z veseljem zapišemo, da
sodeluje tudi OŠ Vojnik. Na panojih so
prikazali ilustracije otrok na temo jeseni ter
zgodovino vinogradništva v naših krajih in
opise zidanic. Vino Vojničan se je porabilo
za društvene prireditve; praznik vina,
martinovanje, občni zbor, vinska trgatev.
Vino, napolnjeno v res lepo opremljene
buteljke, pa se je porabilo za protokolarne
namene ter promocijo društva in Občine
Vojnik (Obrtni sejem Celje, Podeželje v
mestu ...).
Višek prireditve pa je bilo zbiranje
grozdja ter njegova pridelava v društveno
vino Vojničan. 48 vinogradnikov je
prineslo 781 kg grozdja. Največ so
prispevali I. Pušnik 51 kg, M. Krajnc 29
kg, P. Martič 27 kg ... Povprečna sladkorna
stopnja je bila 87,33 OE. Najslajše
grozdje je prinesel F. Dajčman 110 OE.
26 vinogradnikov ni prineslo grozdja, so
pa prispevali denar za enološka sredstva
in cisterno. S tem so postali soudeleženi v
akciji društvenega ponosa vina Vojničan.
Mag. A. Vodovnik pravi, da je to verjetno
edinstveni način zbiranja grozdja za
društveno vino v Sloveniji. To je tudi
edinstveni način izobraževanja svojega
članstva. Samo iz dobrega, tehnološko
zrelega grozdja se predela dobro vino.
To pa je letošnjo grozdje, razstavljeno na
prireditvi, zanesljivo bilo.
Pri kletarju Miranu Kovaču in
neumorni podpornici društva gospe
Hedviki so vinogradniki ob pnevmatski
preši z glasbeno spremljavo harmonikarja
Recka ter nadebudnih mladih glasbenic
Katarine in Natalije proslavili več kot
uspešno večdnevno prizadevanje.
MARTINOVANJE (blagoslov
mladega vina) bo v soboto, 14. 11. 2009,
ob 10. uri, pred Kmetijsko zadrugo
Vojnik.
KLETARSKI VEČER – pokušnja
vina s strokovnjakinjo TADEJO
VODOVNIK-PLEVNIK bo v mesecu
decembru.
Pavle Leskovar
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Društva
DELO REŠEVALNEGA PSA IN
VODNIKA – PRIPADNIKA CZ
VOJNIK SKOZI MESECE
Novo leto prinese nove delovne
obveznosti, tudi leto 2009 ni bilo izjema.
V začetku marca sva odšla s psom Terom
na petdnevni lavinski tečaj na Vršič.
Zima je bila radodarna s snegom in nam
je omogočila dobro in kakovostno delo
v snegu. Na tečaju se trudimo prikazati
resnične situacije, ki se lahko zgodijo v
primeru zasutja osebe v snežnem plazu.
Aprilski večer, zazvoni poziv na iskalno
akcijo, katere zbor je naslednjega dne na
Rojah. Iskanje pogrešanega je locirano v
Črnomlju. Zgodaj zjutraj na poti na zborno
mesto dobim obvestilo, da je iskalna akcija
preklicana. Odličen zaključek, pogrešano
osebo so našli. Mesec maj je prinesel za
pripadnike CZ Vojnik usposabljanje iz
prve pomoči (80-urni tečaj). Zadnji dan
tečaja nam je delo prekinil poziv za iskalno
akcijo v Trbovljah. S Terom in z ekipo smo
odhiteli na pomoč pogrešani osebi. Na
žalost tokrat nismo bili uspešni.
V juniju se enota reševalnih psov
odpravi v Tritol v Avstriji na trening
‘ruševine’. Trenirali smo v centru za
usposabljanje, kjer smo tudi spali. Prvo
jutranje treniranje je bilo namenjeno naši
mobilni enoti za pomoč pogrešanim v tujini
(MERP). Popoldansko delo in delo ostalih
dveh dni je potekalo na pravih ruševinah,
kjer so se pokazale pomanjkljivosti, katere
bo potrebno za dobro delo odpraviti.
No, da mesec ne bi minil prehitro, smo
imeli iskalno akcijo v Novi Gorici. Zaradi
obsežnega in velikega iskalnega terena
se nas je zbralo lepo število reševalcev
(policisti, gasilci, potapljači, lovci,
pripadniki CZ Nova Gorica, ter vodniki
z reševalnimi psi). Teren, na katerem je
potekala akcija, je bil strm, poraščen,
taverne, predvsem pa visoka temperatura,
ki nas je spremljala cel dan iskanja ... Žal
nismo bili uspešni.
Minil je mesec počitka! V osmem
mesecu
smo
imeli
helikoptersko
usposabljanje v Cerkljah pri Krškem.
Usposabljanje je namenjeno transportu
vodnika in psa na težko dostopno mesto.
V prvi fazi smo imeli teoretični del
usposabljanja z opravljanjem izpita, nato

pa še praktični del. V praktičnem delu
smo navajali pse na nedelujoči helikopter.
Naslednja faza je bila navajanje vstopa
in izstopa v delujoči helikopter ter na
koncu na kratek polet. Priznati moram,
da s Terom nisva imela težav s hrupom in
prilagajanjem na novost. Vendar niso vsi
psi takšni in zato so takšne vaje resnično
potrebne.
Res se vedno veselim obiska na Menini
planini, kjer imajo radioamaterji vsako leto
tabor. Na željo njihovega vodje g. Krajcarja
sem se tudi letos udeležila njihovega
tabora, da jim predstavim delo reševalnega
psa. Na pomoč sta mi priskočila še Urška s
psom Larsom ter Dominik s psom Darkom.
Najprej sem z video projekcijo predstavila
delo reševalnega psa, nato pa smo še
prikazali praktično delo (premagovanje
ovir ter iskanje ponesrečenega).

Moj prihod z Menine Planine je zmotil
pozivnik, ki je klical k reševalni akciji v
Kamniški Bistrici. Akcija je bila uspešno
zaključena še pred prihodom in zborom
vseh reševalcev s psi.
Mesec avgust je naporen predvsem
zato, ker imamo vodniki reševalnih psov
še letni tabor. Letos
je bil v Zgornji
Savinjski dolini. Prvi dopoldanski dan dela
je bil na ruševini, kjer smo iskali zasute.
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Popoldanski čas, ki je namenjen druženju,
je zmotil poziv k dvema iskalnima akcijama
na Zasavskem področju ter v Moravčah.
Dve skupini z dvema transportnima
voziloma se odpraviva na iskalna območja.
Skupina, v kateri sva sodelovala s Terom,
je bila v Moravčah. Zahtevnost terena ter
vročina sta naredila iskanje težje. Kljub
ogromnemu iskalnemu področju, ki smo
ga preiskali, pogrešanega nismo našli.
Več sreče je imela skupina na Zasavskem
področju, kjer so našli pogrešano osebo
živo.
Na taboru ne vadimo samo iskanja,
temveč privajamo pse tudi na različne
transporte. Eden izmed takšnih je spust
vodnika s psom po vrvni žičnici. Predvsem
je pomembno, da je pes po transportu
še vedno sposoben iskati pogrešanega.
Petdnevno usposabljanje je minilo, kot bi
mignil in že je bil nov mesec, ki je prinesel
nove naloge.
Društvo, v katerem delam s psom
Terom, je organiziralo izpite (iskanje
pogrešanih v ruševini). Potrebno je
pripraviti poligon za poslušnost, ovire ter
ruševino, kjer psi iščejo zasute in skupaj
z vodnikom pokažejo svoje veščine in
zbranost pri opravljanju preizkusa. Nekaj
reševalnih parov je bilo uspešnih, ne pa
vsi.
Meseci, ki so ostali, prinašajo naslednje
vaje oziroma preizkušnje:
- preizkušnjo za uvrstitev v regionalno
enoto;
- preizkušnjo za udeležbo v ekipi za
iskanje pogrešanih;
- dvodnevno vajo v novi in stari sestavi
za iskanje pogrešanih v Gotenici.
Valentina Kasesnik
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Planinski kotiček
BILI SMO ...

Uradne ure:
Vsako sredo – poletni čas: 20.00-21.00
zimski čas: 19.00-20.00
V društvenih prostorih, Celjska cesta
(pri Kulturnem domu).
In še aktualnost – v Vrtcu Mavrica
Vojnik so v oktobru proslavili 20 let
Mavričnih planinčkov.
ISKRENE ČESTITKE VSEM:
otrokom, mentorjem, vodjem in
vodnikom PD Vojnik.
Uredila in zbrala
Zvonka Grum

VREMENJAKI V NOVEMBRU
PREKMURSKA PLANINSKA POT
Hoja je najbolj naravna in zato tudi zdrava
oblika gibanja. Strokovna dognanja kažejo,
da lahko že 30 min hoje dnevno bistveno
prispeva k izboljšanju našega počutja
in k preprečevanju vse bolj pogostih
zdravstvenih težav, ki nastanejo kot
posledica nezadostne telesne dejavnosti.
In če hoji dodamo še zanimive vsebine,
ki zaposlijo oči in ušesa, je skrb za naše
zdravje v pravi smeri. Tako smo na
potepanju po Prekmurju zaposlili noge, se
naužili lepot naravne in kulturne dediščine,
s pestro prekmursko izbiro jedi poskrbeli

za želodce in ob lepi slovenski pesmi še za
telo in dušo.
Načertujemo:
21. 11. 2009 – IZLET V NEZNANO
26. 12. 2009 – ČREŠNJICE
– STOLPNIK
27. 12. 2009 – NOČNI POHOD
K SV. TOMAŽU

November pomeni latinsko deveti
mesec. Ta napaka je nastala z neposrednim
prevzemom imena meseca iz rimskega
koledarja, ki pa je imelo začetek leta ob
prvem marcu. Slovenci smo ga poimenovali
listopad.
Vreme
meseca
novembra
je
spremenljivo. Tistim nekaj toplim dnem
pravimo »babje leto« in hitro minejo.
V ljudski modrosti je namreč žensko
razpoloženje nestanovitno. Omenjeno
vreme opisujeta naslednja pregovora:
»Če je zahvalna nedelja lepa, bo
naslednja nedelja gvišn grda in obratno«
ali »Če na martinovo (11. november)
čez šprajo sonce sije, čez tri dni sneg noter
nese«.
Že v prvi polovici novembra lahko
naletava sneg, vendar se ne obdrži. Bila so
leta, ko je pobelil sneg že na vse svete (1.
nov.).
V drugi polovici novembra se jesen
preveša v zimo. Če zapade sneg v zadnjem
tednu novembra, se lahko tudi obdrži.
Narava dokončno obmiruje in bilo je
rečeno: »Katarina (25. nov.) zaklene
zemljo« ali
»Klemen (23. nov.) jo
zaklene, Katarina pa odene«.
Na andrejevo (30. nov.) sta se lahko
pojavila prava zmrzal in sneg. Zato je
ob hoji pod nogami škripalo: »Pandrej,
Pandrej«.
Andrejevo prinaša zimo in prične
advent, ki je čas skrivnostnega
pričakovanja.. Včasih so ga imenovali
»zlati čas«.
Tomi Kramaršek
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Društva
VOJNIŠKA GMAJNA – UŽITEK
BIVANJA!
Podjetje MIK, d. o. o. je v Vojniku pričelo
z gradnjo sodobnega stanovanjskega bloka,
ki jo bo zaključilo predvidoma februarja
2010. Po tem roku bo do jeseni čas za
bodoče kupce stanovanj, da soustvarjajo
njegovo notranjo podobo. Zanimanje med
kupci je že veliko, zato vam bomo projekt
Vojniška gmajna podrobneje predstavili.
Objekt, ki bo zgrajen v centru Vojnika,
bo za svoje stanovalce predstavljal
idealno kombinacijo bivalnega ugodja in
dostopnosti do vsega, kar ponuja življenje
v urbanem okolju. V obsegu 150 metrov
namreč stojijo dve trgovini (Tuš, Mercator),
osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom,
cerkev, mestna občina in dom za ostarele.
Slednji omogoča, da je kupcem na voljo
tudi 24-urna pomoč osebja doma.
Na zunaj objekt sicer deluje v dveh
sklopih, v obliki A- in B-lamel, ki imata
vsak svoje dvigalo. Objekt je podkleten in
naravno prezračevan, v podkletenem delu
so garaže, priročne shrambe, kolesarnica ...
Južna stran objekta ponuja čudovit razgled
na gozd, zaradi trikotne oblike objekta in
lege pa temačnejših severnih stanovanj
ni. Predvidena so protipožarna varnostna
vhodna vrata, s tem pa ponujamo tudi
ustrezne preventivne ukrepe proti zlorabam
s strani tretjih oseb in pred požarom.
Dodatna prednost za stanovanja v pritličju
je možnost priklopa na varovanje objekta,
torej alarmne naprave. Zunanja ograja, ki
obdaja celoten objekt, bo lesena in visoka
180 cm, na notranji zelenici pa bo urejeno
prijetno otroško igrišče.

Vsa stanovanja so opremljena s
klimatsko enoto v dnevnem prostoru, večja
pa imajo za hlajenje ostalih prostorov
dodatno enoto na hodniku. Kupcem želimo
omogočiti kar največ udobja za zmerno
ceno, zato bodo vsa zunanja senčila, rolete
in zunanje žaluzije, delovala na električni
pogon. Sanitarije bomo opremili z izdelki
višjega cenovnega razreda (ploščice,
armature, ...). Za prijetnejši občutek je v
sanitarijah tudi talno ogrevanje, na steni
pa cevni radiator. Vso stavbno pohištvo bo
vgrajeno s postopkom EKO RAL montaže.
Gre za poseben postopek, ki zagotavlja
visok prihranek stroškov za ogrevanje in
hlajenje prostorov. Postopek temelji na
učinkovitem preprečevanju vdora vode
v zid in kopičenju vlage, ki škodujeta
izolativnim sposobnostim okna. Postopek
ob primerni gradnji zagotavlja najvarčnejši
energetski razred A. Popolno ponudbo
stanovanj bomo zaključili z možnostjo
izbire za kupca. Naredili bomo namreč
vzorčno stanovanje, ki ga bomo v celoti
opremili. V ceni vzorčnega stanovanja bodo
všteta notranja vrata, parket in keramika
srednjega in višjega cenovnega razreda.
Kupci se bodo tako lahko odločili za
predlagano opremo ali pa izbrali drugačno,
po lastni presoji. Tako jim bomo omogočili
opremljanje stanovanja po želji.
Prodajno ceno bomo določili po
dokončanju 3. gradbene faze, predvidoma
1. februarja 2010, ko se bodo začele
sklepati pogodbe z bodočimi kupci. Prvi
stanovalci naj bi se v stanovanja vselili 1.
septembra 2010 oz. najkasneje 1. oktobra.
Katja Finec Kos

OBISK KRAJANKE
IVANE MEDVED

Naša krajanka Ivana Medved je
praznovala 97 let.
V četrtek, 20. avgusta, smo predstavniki
KS Frankolovo in predsednica Župnijske
Karitas Frankolovo obiskali Ivano Medved,
ki že nekaj let prebiva v Špesovem domu v
Vojniku. Prav ta dan je Ivana dopolnila 97
let, na kar smo lahko vsi ponosni. Čestitali
smo ji za visok jubilej, jo obdarili z lepim
šopkom ter ji zaželeli obilo zdravja. Gospa
Ivana je bila našega obiska, čestitk in želja
zelo vesela. Po krajšem kramljanju smo
se poslovili od nje, v želji, da se naslednje
leto zopet vidimo.

OBISK TEREZIJE SKALE
Terezija Skale je dopolnila 90 let.
V sredo, 7. oktobra, smo predstavniki
KS Frankolovo in Župnijske Karitas
Frankolovo obiskali Terezijo, ki je 6.
oktobra praznovala 90. rojstni dan. Gospa
Terezija zadnji dve leti živi v Celju pri
svoji hčerki Elici, prej pa je živela v Lipi
pri Frankolovem. Našega obiska, čestitk in
želja je bila zelo vesela. Glede na videz ji
človek ne bi prisodil 90 pomladi, zato smo
prepričani, da se bomo ob praznovanju
rojstnega dne še večkrat srečali. Omeniti
moram, da so Tereziji ob visokem jubileju
zapeli tudi člani Moškega pevskega zbora
Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo.

Horvat Dušan
3. november 2009
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Šport
TIMI ZAJC STARI/NOVI
DRŽAVNI PRVAK V LOGATCU
Smučarski
skakalec
domačega
Smučarskega društva Vizore Timi Zajc je
v Logatcu suvereno ubranil lanskoletni
naslov državnega prvaka. Tokrat je na
25-metrski skakalnici slavil v kategoriji
dečkov do 10 let. Dosegel je tudi daleč
najdaljši skok dneva, saj je pristal pri
24,5 metrih. V svoji kategoriji Timi že
dolgo nima prave konkurence, saj se zelo
uspešno kosa z najboljšimi tudi v starejših
kategorijah. Na aktualnem državnem
prvenstvu je tako postal tudi najuspešnejši
skakalec iz Štajersko-Koroške regije.
Poleg super uspeha na državnem
prvenstvu je Timi postal tudi pokalni prvak
poletne sezone ter prvak mednarodnega
tekmovanja Alpe Adria v kategoriji
dečkov do 10 let. Ni kaj, vse to dokazuje,
da navihan fantič, od katerega lahko v
prihodnosti pričakujemo krasno športno
pot, zelo pridno trenira pod taktirko
glavnega trenerja Slavka Grm. Trener je
nedvomno zadovoljen z realizacijo začrtane
trenažne poti, ki jo je ubral s skakalci SD
Vizore v dosedanji karieri. Timi pa pravi,
da komaj čaka letošnje zime, da bo zopet
preskakoval svoje konkurente, tako doma
kot tudi na skakalnicah širom Slovenije ter
v sosednjih državah.
Uradni rezultati državnega prvenstva v
smučarskih skokih v Logatcu za dečke
do 10 let:
1. Timi Zajc (SD Vizore) 217,2 točk,
2. David Istenič (SSK Logatec) 196,0
točk,
3. Benjamin Podobnik (SSK Costella
Ilirija) 191,1 točk.

DRŽAVNO PRVENSTVO V
SMUČARSKIH SKOKIH v
VIZORAH
Smučarsko društvo Vizore je zelo
aktivno tudi v poletni sezoni, tako z
rednimi treningi mladih skakalcev, kot
tudi z organizacijo in izpeljavo tekem v
smučarskih skokih na različnih ravneh.
Tako smo v nedeljo, 27. 9. 2009, pod
pokroviteljstvom
Smučarske
zveze
Slovenije izvedli državno prvenstvo
za dečke do 9 let na naši 13-metrski
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skakalnici, ki omogoča (poleg 7-metrske
skakalnice) skoke tudi v letni sezoni. Večji
skakalnici (25-metrska in 35-metrska) žal
ŠE nista prekriti s plastično maso.
Državnega prvenstva se je udeležilo 34
mladih skakalcev iz 13 smučarsko-skakalnih
klubov, ki so prišli k nam z območja celotne
Slovenije. V idealnih vremenskih razmerah
je okoli 100 gledalcev videlo „tekmo
velikega formata na mali skakalnici“
– podrobnosti na http://www.sloski.si/
index.php?t=news&id=2984&l=sl. Dečki
so prikazali zares dolge in lepe skoke.
Najdaljši skok dneva je meril 11,25 metra
in ga je dosegel Ilirjan Damjan Suzič, ki se
je ob koncu tudi veselil zmage in naslova
državnega prvaka. Le za 2,5 točke je ugnal
domačina Jana Bombeka, bron pa si je
priskakal Primož Ačko iz Šmartnega na
Pohorju. SD Vizore je imelo kar 3 domače
orliče med prvo deseterico. Jan Bombek
je tako postal državni podprvak, poleg
tega pa je tudi zaključil pokalno poletno
sezono kot drugi najboljši skakalec v
Sloveniji v svoji kategoriji, v poletnem
pokalu Štajersko-Koroške regije pa je
postal absolutni prvak, Jaka Muhedinovič
pa je zasedel drugo mesto. Naši skakalci
so nasploh celotno poletno sezono skakali
zelo suvereno in s tem pokazali velik talent
in uspešno izvajanje trenažnega procesa.
Državno prvenstvo v Vizorah si je
ogledal tudi Miran Tepeš, nekdanji uspešni
smučarski skakalec in sedanji asistent
dir. FIS svetovnega pokala v smučarskih

3. november 2009

skokih, ki je poleg župana Benedikta
Podergajsa in predstavnika Smučarske
zveze Slovenije Tomaža Verdnika
podeljeval pokale, diplome in nagrade
najboljšim. Delo tehničnega delegata na
tekmovanju pa je opravljal Samo Gostiša,
prav tako nekdanji uspešni tekmovalec.
Prihaja zima in prav kmalu bomo v
Vizorah zopet prižgali snežni top, ki bo
zasnežil skakalnice in smučišče ob njih.
Zatorej že sedaj velja povabilo vsem
mladim pogumnim dekletom in fantom,
da se nam pridružijo ter okusijo čare tega
lepega in atraktivnega športa. Kontakt:
trener Slavko Grm – tel. (040) 646-006,
predsednik SD Vizore Felix Skutnik – tel.
(031) 676-888, spletna stran: http://www.
geocities.com/SDVIZORE/.
Rezultati najboljših na državnem
prvenstvu za dečke do 9 let v Vizorah:
1. Damjan Suzič (SSK Costella Ilirija)
198,5 točk,
2. Jan Bombek (SD Vizore) 196,0 točk,
3. Primož Ačko (SSK Šmartno) 187,0
točk,
4. Vid Rotar (SK Zagorje) 184,0 točk,
5. Miha Ročnik Lipovšek (SD Vizore)
183,5 točk,
6. Luk Marter (SSK Costella Ilirija)
179,5 točk,
7. Jaka Muhedinovič (SD Vizore) 178,5
točk.
Klemen Kotnik,
SD Vizore

Šport
LIGA SMS VOJNIK 2009
REZULTATI 20. KOLA
ŠD FRANKOLOVO

:

TERRA CAFE ALIGATORJI

10 : 7

BAD BOYS VOJNIK

:

VOJNIK PIZZERIA LIMBO

4 : 18

NK TROBENTICA

:

TRANSPORT ROGEL

7:4

KMN BORCI

:

NIRVANA KM INSTALACIJE

1:5

ROZNTALL

:

ŠRD FREDDY

13 : 5

MALI PARIS

:

NATIS

10 : 5

VRSTNI RED PO 20.KOLU
1.

TERRA CAFE ALIGATORJI

20

18

0

2

175 : 87

54

+88

9

0

2.

ŠD FRANKOLOVO

20

15

0

5

142 : 95

45

+47

14

7

3.

VOJNIK PIZZERIA LIMBO

20

14

0

6

159 : 85

42

+74

3

2

4.

MALI PARIS

20

14

0

6

138 : 78

42

+60

14

1

5.

TRANSPORT ROGEL

20

13

1

6

142 : 96

40

+46

15

3

6.

NK TROBENTICA

20

11

1

8

117 : 100

34

+17

15

3

7.

NIRVANA KM INSTALACIJE

20

11

0

9

114 : 102

33

+12

16

6

8.

ROZNTALL

20

9

1

10

136 : 102

28

+34

5

0

9.

NATIS

20

7

1

12

108 : 123

22

-15

18

1

10.

ŠRD FREDDY

20

4

0

16

96 : 159

12

-63

13

1

11.

KMN BORCI

20

2

0

18

69 : 143

6

-74

6

0

12.

BAD BOYS VOJNIK

20

0

0

20

59 : 285

0

-226

12

0

Najboljša strelca:
72 – Videmšek (Mali Paris),
52 – Skornšek (ŠD Frankolovo).
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Petra Senker, s. p.

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2009
REZULTATI 17. KOLA
TORCIDA VETERANI

:

STRANICE

6:7

NIRVANA

:

FEGY VOJNIK VETERANI

1:8

ŠMARTNO

:

SANTANA

3 : 0 b.b.

VRSTNI RED PO 17. KOLU
1.

FEGY VOJNIK VETERANI

17

14

0

3

108 : 54

42

+54

4

1

2.

ŠMARTNO

17

13

0

4

117 : 73

39

+44

1

0

3.

TORCIDA VETERANI

17

10

0

7

91 : 89

+2

5

0

4.

STRANICE

17

7

1

9

-15

8

1

5.

NIRVANA

17

3

1

13

30
21
97 : 112
(-1)
61 : 106 10

-45

8

0

6.

SANTANA

-

-

-

-

-

4

1

-

-

Najboljši strelci:
33 – Pukel (Fegy Vojnik Veterani),
29 – Kamberovič (Stranice), Arnšek (Šmartno).
Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3 Vojnik, Janez Majcen, s. p.
3. november 2009
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Prireditve
NOVEMBER
TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

MESEC NOVEMBER 2009

LETNA RAZSTAVA OB 40-LETNICI
DELOVANJA DRUŠTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
7. NOVEMBER 2009

IZLET V PREKMURJE

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
14. NOVEMBER 2009 ob 10.00

MARTINOVANJE – BLAGOSLOV MLADEGA VINA S KULTURNO
PRIREDITVIJO PRED KMETIJSKO ZADRUGO IN TUŠEM V
VOJNIKU

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO in KONJENIKI

NEDELJA,
15. NOVEMBER 2009 ob 11.00

BLAGOSLOV KONJ V GRAŠČINSKEM PARKU FRANKOLOVO
/Dušan Selčan, 031 759-142/

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
21. NOVEMBER 2009

IZLET V NEZNANO

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON
BEZENŠEK FRANKOLOVO

NEDELJA,
22. NOVEMBER 2009 ob 17.00

DRUŠTVO IZVIR NOVA CERKEV

NEDELJA,
22. NOVEMBER 2009 ob 18.00

TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

NEDELJA,
29. NOVEMBER 2009

ČAROBNI BOŽIČ – MIKLAVŽEV SEJEM NA VASI V NOVI
CERKVI

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV

ZAČETEK MESECA
DECEMBRA 2009

EKSKURZIJA V CELOVEC

DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO

V MESECU
DECEMBRU 2009

OTROŠKE DELAVNICE IZDELOVANJA STARIH IGRAČ V VRTCU
IN OSNOVNI ŠOLI FRANKOLOVO

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO VOJNIK

V MESECU
DECEMBRU 2009

KLETARSKI VEČER – DELOVNA POKUŠNJA IN OCENJEVANJE
MLADEGA VINA (Ocenitev vina bo opravila Tadeja Vodovnik Plevnik.)

PODRUŽNIČNA OSNOVA ŠOLA NOVA
CERKEV

ČETRTEK,
17. DECEMBER 2009 ob 17.00

NOVOLETNA PRIREDITEV ZA STARŠE IN KRAJANE V
VEČNAMENSKI DVORANI POŠ NOVA CERKEV

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

PETEK,
18. DECEMBER 2009 ob 17.00

NOVOLETNA PRIREDITEV ZA STARŠE IN KRAJANE V
VEČNAMENSKEM PROSTORU KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠMARTNO

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

PETEK,
18. DECEMBER 2009 ob 18.00

BOŽIČNI KONCERT IN PODELITEV PRIZNANJ V DVORANI
KUD VOJNIK

KUD GODBA NA PIHALA
NOVA CERKEV

NEDELJA,
20. DECEMBER 2009 ob 15.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT V VEČNAMENSKI DVORANI
POŠ NOVA CERKEV

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SOCKA

TOREK,
22. DECEMBER 2009 ob 17.00

NOVOLETNA PRIREDITEV ZA STARŠE IN KRAJANE V
VEČNAMENSKEM PROSTORU, POŠ SOCKA

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

SREDA,
23. DECEMBER 2009

VESELO V NOVO LETO V TELOVADNICI OŠ VOJNIK

DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO

ČETRTEK,
24. DECEMBER 2009 ob 22.00

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

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009

SREČANJE S PLANINCI NA STOLPNIKU

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009

BLAGOSLOV KONJ NA PRAZNIK SVETEGA ŠTEFANA NA VASI
V NOVI CERKVI PO DRUGI JUTRANJI MAŠI
(pričetek maše ob 10.00)

MOŠKI PEVSKI ZBOR PROSVETNEGA
DRUŠTVA ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009 ob 18.00

NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI V VEČNAMENSKI DVORANI
OŠ FRANKOLOVO

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR
ŽUPNIJE NOVA CERKEV

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009

BOŽIČNI KONCERT V CERKVI SVETEGA LENARTA V NOVI
CERKVI

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

NEDELJA,
27. DECEMBER 2009 ob 17.30

NOČNI POHOD K SVETEMU TOMAŽU,
ODHOD IZPRED ZDRAVSTVENEGA
DOMA V VOJNIKU

MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD FRANCE
PREŠEREN VOJNIK

SOBOTA,
2. JANUAR 2010 ob 18.00

KONCERT BOŽIČNIH PESMI V CERKVI SVETEGA JERNEJA V
VOJNIKU

GOSTOVANJE DRAMSKE SKUPINE KUD SVOBODA IZ DOLA
PRI HRASTNIKU S PREDSTAVITVIJO KOMEDIJE »VEČNA
LOVIŠČA« V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO
KONCERT MODRIJANOV IN UČENCEV POŠ NOVA CERKEV ZA
”GOZDNO UČNO POT” V OBČINI VOJNIK V VEČNAMENSKI
DVORANI POŠ NOVA CERKEV

DECEMBER

Pripravila: Mihaela HREN
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MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD FRANCE PREŠEREN VOJNIK Z ŽENSKO VOKALNO
SKUPINO IZ SLOVENJEGA PLAJBERKA

PREJEMNIKI OBČINSKIH GRBOV V LETU 2009

