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Glasilo Občine Vojnik

V času med izdajo rednih številk
Ogledala se je v Občini Vojnik veliko
dogajalo. Predvsem na področju gasilstva,
drugih društvenih dejavnosti ter športa.
Veliko zanimivega se je dogajalo še na
kulturnem področju; o vsem ste nam
pisali, mi pa vse to objavljamo.

Spoštovane bralke
in bralci!
Volitve so za nami in ponovno smo se
izkazali, da znamo izkoristiti ustavne
pravice. Na volišča je prišlo nad 50
% volilnih upravičencev, torej je bila
udeležba nad slovenskim povprečjem. Za
izvolitev župana je bil dovolj prvi krog,
dobili pa smo tudi občinske svetnike in
svetnike krajevnih skupnosti Vojnik, Nova
Cerkev in Frankolovo. Vsem iskrene
čestitke! Vsi organi so se že konstituirali,
kdo pa so predsedniki, pa si preberite v
nadaljevanju.

Še posebej bi rad izpostavil letošnjo
podelitev občinskih grbov in priznanj
župana ter priznanj zlatim maturantom.
Prireditev je bila na zavidljivem nivoju
tako po organizaciji, kot tudi vsebini.
V mesecu decembru načrtujemo izdajo
še ene številke Ogledala, zato vas vabimo,
da nam pišete in z vami se bomo veselili,
ko bomo prebirali praznikom primerne
vsebine.
Želim vam prijetnega branja, predvsem
pa zdravja v prihajajočih hladnih dnevih.
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
22. novembra 2010, 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 22. novembru,
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
Jezikovni pregled:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
130 - let PGD Vojnik
Foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Občanke in občani, volivke in volivci!
»Človekovo ravnanje določa to, kar ljudje odkrito ali potihoma,
zavedno ali nezavedno mislijo drug o drugem in čutijo drug do drugega!«
Volitve so rezultat tega čutenja.
Ravnodušnost in nezaupanje razdvajata ljudi,
zbližujeta pa jih razumevanje in zaupanje!
Hvala, spoštovani, ker sem bil deležen vašega zaupanja in
bližine.
Hvala, ker ste razumeli, da strpnost in delavnost rojevata sadove
in spreminjata občino na boljše.
Hvala, ker ste opazili, da smo veliko naredili in da smo se vam
približali s projekti tudi izven centrov.
Hvala, ker nam niste zamerili, ker nismo mogli vsega narediti
in vedno tudi ni bilo po vaši volji. Pa vendar si upamo skromno
trditi, da smo se trudili ter usmerjali vse svoje moči in poštenje v
delo, ki sem ga opravljal sam in občinska uprava.
Hvala, ker ste opazili, da nismo izgubili niti finančnega niti
človeškega kompasa.
Hvala, ker ste nam s ponovno izvolitvijo dali priznanje, da
nismo bili egoisti, da nismo pozabili na majhnega človeka in da
smo bili pozorni do velikih.
Hvala, ker niste vsega pričakovali le od nas, ampak ste nam
veliko pomagali in postorili tudi sami.
HVALA, KER STE NA VOLITVAH POVEDALI, DA JE
V TEJ OBČINI PROSTOR ZA ŽIVLJENJE IN SREČO
LJUDI!
ZATO SEM PONOSEN NA TO OBČINO IN NJENE
PREBIVALCE.

Hvaležen sem vsej svoji ekipi in občinski upravi za trdo delo
v preteklem mandatu ter občinskemu svetu, ki je skoraj soglasno
sprejemal svoje odločitve. Posebej velja spomniti na svetnike, ki
so zapustili ta občinski svet in so svoje znanje in čas namenili
delovanju za ljudi. Iskrena zahvala tudi predsedniku KS Vojnik,
Mirku Kraševcu, za njegov izjemen prispevek k razvoju kraja in
organiziranju različnih dogodkov.
Z veseljem se spominjam vseh, ki ste me bodrili pred volitvami
in mi tudi v nedeljo zvečer prišli tako množično čestitat.
Pretekla volilna kampanja je bila dokaj korektna, zato hvala
tudi vsem trem: Dušanu Horvatu, dr. Igorju Prazniku in Jerneju
Kvedru za korektno nastopanje v javnosti ter priznavanje uspešne
preteklosti.
ČE SO OSTALE V PRETEKLOSTI KAKŠNE VREDNOTE
ŠE ZAKOPANE, JIH PO VOLITVAH IZKOPLJIMO
TER JIM POMAGAJMO, DA BODO PRINAŠALE
ŽIVLJENJE IN NAPREDEK VSEM TREM KRAJEVNIM
SKUPNOSTIM: VOJNIK, FRANKOLOVO IN NOVA
CERKEV.
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

OBČINSKI PRAZNIK 2010
4. oktober je praznik Občine Vojnik, prireditev in vse tisto, kar sodi k prazniku, pa se je odvijalo istega dne v večnamenski dvorani
v Novi Cerkvi. Dosedanji in letošnji občinski nagrajenci, občinski svetniki, predstavniki političnega, kulturnega in društvenega
življenja, predstavniki KS in drugih
organizacij, župniki ter številni občani so
dodobra napolnili dvorano.
Za dobro uro všečnega programa so
poskrbeli Kvartet AKORD, Mešani
cerkveni zbor Nova Cerkev, Sanja Poljšak
Pesan, Štajerski Rogisti in Godba na
pihala iz Nove Cerkve, povezovalne niti
pa je imela v rokah Andreja Petrovič.
Slavnostni govornik, župan Občine
Vojnik, Benedikt Podergajs, je na kratko
orisal delo oziroma projekte, ki jih naša
občina uresničila v minulem letu, zlasti na
področju komunale, investiranja in razvoja
gospodarstva. Narejenega je bilo veliko,
veliko še ostaja za v bodoče. Ob tem se
je zahvalil celotni ekipi sodelavcev, ki jo
tvorijo člani občinskega sveta, posamezni
odbori, komisije, predstavniki krajevnih
skupnosti, posamezniki in delavci
strokovnih služb Občine Vojnik, ki so z
OgledalO 4/78
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Svečana seja Občinskega sveta Občine Vojnik
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Podelitev priznanj
znanjem, delom in vztrajnostjo pripomogli
k razvoju občine na raven, kakršno imamo
danes. Osrednji dogodek praznovanja je
bila zahvala in podelitev občinskih grbov
in priznanj letošnjim dobitnikom, ki s
svojim delovanjem na različnih področjih
bogatijo družbeno življenje v občini in jo
širše promovirajo. Občinska priznanja so
prejeli tudi zlati maturanti, ki so si tovrstno
nagrado prislužili v šolskih klopeh, letos
jih je kar pet.

Pred podelitvijo vojniških grbov

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
VOJNIK V LETU 2010

2.	MEŠANI CERKVENI PEVSKI
ZBOR NOVA CERKEV - za
dolgoletno ubrano petje v domači
župniji, drugod po Sloveniji kot tudi
v tujini.
BRONASTI VOJNIŠKI GRB:
1.	MARTIN KRAČUN, Frankolovo
- za dolgoletno aktivno delo v
Svetu KS Frankolovo in v različnih
organizacijah v kraju;

2.	SILVESTER ŠPEGELJ, Socka –
za dolgoletno vestno, požrtvovalno
in zavzeto delo v gasilstvu in na
drugih področjih;

3.	DANILO BOJANOVIČ, Vojnik –
za področje gospodarstva ter aktivno
prostovoljno sodelovanje v društvih
in v krajih občine.

PRIZNANJA ŽUPANA
1.	MATEJ ŠTANTE, Frankolovo za aktivno delo in uspešno vodenje
Društva KUŠT Črešnjice;
2.	MARKO KODELA, Frankolovo –
za aktivno delo in uspešno vodenje
Športnega društva Frankolovo;
3.	JASMINA
PUNGARTNIK,
Frankolovo - za aktivno delo in
uspešno vodenje Mladinskega
društva Frankolovo;
4.	MARJAN VREČAR, Celje – za
strokovno vodenje Godbe na pihala
Nova Cerkev in sodelovanje z
drugimi glasbenimi skupinami v
kraju in občini;
5.	LJUDMILA
GOLOB,
Nova
Cerkev - za 60-letno aktivno petje
v Mešanem cerkvenem pevskem
zboru Nova Cerkev;
6.	DUET BISER s prijatelji, Nova
Cerkev za ubrano petje ter
promocijo občine;
7.	IVAN KOVAČEVIČ, Vojnik –
za dolgoletno delo v obrti ter v
turističnem društvu;
8.	RANČ »KAJA IN GROM«,
Razgor – za turistično dejavnost in
promocijo občine;

Na podlagi Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Vojnik in predhodnega
razpisa 2010, je Občinski svet na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja sprejel sklep o podelitvi
občinskih grbov in priznanj v letu 2010.
Grbe in priznanja sta podelila župan
Benedikt Podergajs in podžupan Branko
Petre, prejeli pa so jih:
ZLATI VOJNIŠKI GRB:
1.	JOŽE ŽELEZNIK, Frankolovo za dolgoletno ustvarjalno in aktivno
prostovoljno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Frankolovo, v
kraju nasploh ter sodelovanje v
različnih društvih.
SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
1.	PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO VOJNIK – ob
130-letnici prostovoljnega aktivnega
dela na področju gasilstva in pomoči
občanom;

Prejemniki priznanj župana Občine Vojnik v letu 2010

29. oktober 2010		
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Podelitev priznanj
SKUPNA PREDSTAVITEV 31
OBČIN NA 43. MOS-u
Občina Vojnik se je predstavljala v
okviru skupne predstavitve 31 občin
Savinjske regije na 43. MOS-u v Celju.

Podelitev priznanj zlatim maturantom v letu 2010
9.	VINKO DOBOVIČNIK, Vojnik
– za dolgoletno petje v Moškem
pevskem zboru France Prešeren
Vojnik.
 RIZNANJA ZLATIM
P
MATURANTOM
1.	NATALIJA PODGORŠEK, Nova
Cerkev - Umetniška gimnazija
Celje, glasbena smer
2.	MAJA KOTNIK, Vojnik Poslovno-komercialna šola Celje

3.	SAŠA ŠKRJANEC, Vojnik Abitura Celje – srednja trgovska
šola
4.	ŠPELA MAJCEN, Socka Gimnazija Celje Center, smer
predšolska vzgoja
5.	DENIS SODIN, Frankolovo –
Gimnazija Celje Center

Vsak dan se je na sejemskem prostoru
predstavila posamezna subregija s
svojo ponudbo, pa tudi ostala turistična
gospodarstva v Savinjski regiji. Najbolj
slavnostno je bilo na predstavitvenem
prostoru v sredo, 8. 9., ko je bilo tudi
uradno odprtje sejma.
Petra Pehar Žgajner

Vsem prejemnikom občinskih grbov,
županovih priznanj in posebnih priznanj
zlatim maturantom iskreno čestitamo!

Ines Novak

3. REGIJSKI TURISTIČNI FORUM 31 OBČIN SAVINJSKE REGIJE NA
43. MOS-u
Pod vodstvom novoustanovljene Razvojne agencije Savinjske regije – RASR, agencije,
ki je bila ustanovljena tudi z namenom povezovanja in pomoči »lokalnemu turizmu«,
je letošnji turistični forum potekal v smeri predstavitve primerov dobrih praks, kako s
pomočjo evropskih sredstev in pa z investicijami pridobiti na dodani vrednosti in postati
razpoznaven tudi širše.

V Savinjsko regijo spada 31 občin
Savinjsko–Šaleškega
področja,
Obsotelja in Kozjanskega, Dravinjskega,
Spodnjesavinjskega in Osrednjeceljske
subregije. Skupno turistično delovanje
regije tako usmerjata dve Regionalni
destinacijski organizaciji (RDO). Po
analizi Evrobarometra nosilce turistične
ponudbe v tem delu Slovenije predstavljajo
predvsem zdravilišča Olimje, Dobrna,
Rogaška, Zreče, Laško, Topolšica in
Rimske Toplice. Direktor agencije Janez
Jazbec je poudaril, da moramo težiti k
zaokroženi ponudbi, si pri tem pomagati
z izmenjavo izkušenj ter
istočasno
pripraviti dobro zgodbo oz. produkt, ki
bo predstavljal dejavnosti regionalnih
destinacijskih organizacij (RDO). Predmet
sofinanciranja sta vzpostavitev in začetno
delovanje RDO, natančneje priprava
strategije razvoja turistične destinacije,
oblikovanje trženjskih znamk destinacije,
vključitev v distribucijske poti IKT,
nastopanje na trgu in oblikovanje celostnih
turističnih proizvodov.
Petra Pehar Žgajner
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Gasilska društva
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik deluje 130 let. Dne 20.
aprila 1880 je bila ustanovljena Prostovoljna požarna bramba,
kar predstavlja začetek organiziranega delovanja na področju
požarne varnosti v Vojniku. Nazivi so se kasneje spremenili in
danes se imenuje Prostovoljno gasilsko društvo.

AVGUST ČERENAK,
častni poveljnik PGD Vojnik
Avgust Čerenak je bil rojen 8. 8. 1940. Kot štirinajstletni fant
je pomagal gasilcem pri reševanju, ko je bila leta 1954 v Vojniku
velika poplava. Gasilci so ga nagovorili, da se je vključil v
gasilsko organizacijo.

Plemenito delo ljudi, ki so začutili, da bodo s skupnimi
močmi lažje kos nevarnostim, ki jih povzroča nekontrolirano
širjenje ognja! S svojim požrtvovalnim in nesebičnim delom so
reševali življenja in premoženje, pri tem mnogokrat izpostavljali
nevarnostim svoje življenje, pridobivali v svoje vrste nove
člane, skrbeli za pridobitev nujno potrebne opreme in tehnike, se
izobraževali in se kondicijsko pripravljali. Svoje delo so pričeli
deliti na preventivno in operativno, saj so kmalu spoznali, da je
pomembno seznanjanje ljudi z nevarnostmi, ki lahko povzročijo
požar in s tem ogrozijo tudi človeška življenja.
Pomemben mejnik v delu PGD Vojnik je leto 1954, ko je v
Vojniku pustošila poplava, ki je med drugim odnesla tudi gasilski
dom. Treba je bilo vse pričeti znova. In začeli so. Počasi, a vztrajno
so nadaljevali svoje delo ter leta 1980 praznovali 100-letnico
obstoja. Na slovesnem praznovanju je bila podpisana Listina o
pobratenju z Gasilskim društvom Dragomlja vas. Ker so veliko
Podelitev naziva »častni poveljnik«
pozornost posvečali delu z mladimi, je bilo tega leta na Osnovni
V 35 letih poveljevanja v PGD Vojnik in 18 letih sektorskega
šoli Vojnik ustanovljeno Pionirski društvo Mladi gasilec.
poveljevanja,
v katerem je bilo vključenih 11 društev, je bilo
Člani PGD Vojnik so v prvi vrsti poskrbeli za preventivno delo,
njegovo
delo
zelo
pestro, zanimivo in odgovorno. Spopadali so
za izobraževanje in usposabljanje svojih članov ter za čim boljšo
se
z
raznimi
problemi,
kot so bili neprimerna gasilska oprema in
opremo. Kadar pa je bilo potrebno, so ob prvem glasu sirene
tehnika
ter
slaba
osebna
in zaščitna oprema. Sodeloval je v gašenju
prihiteli v gasilski dom in nadaljevali pot do tistega, ki je pomoč
številnih
požarov,
v
reševalnih
akcijah v naravnih nesrečah, skrbel
potreboval.
za
prevoze
pitne
vode,
kot
stanovalec
v gasilskem domu pa je bil
Člani PGD Vojnik sodelujejo z ostalimi društvi in organizacijami
in
je
še
vedno
na
razpolago
ljudem,
ki
potrebujejo
kakšne gasilske
v občini in izven nje. Udeležujejo se čistilnih akcij, opravljajo
nasvete
ali
pomoč.
Sedaj
je
v
GZ
Vojnik
–
Dobrna
zelo uspešen
redarstvo, postavljajo mlaj, organizirajo sveto mašo ob prazniku
predsednik
Komisije
za
delo
s
starejšimi
gasilci,
z
veterani.
svetega Florjana, zavetnika gasilcev, organizirajo zabavne
prireditve, gasilska tekmovanja in s svojimi enotami sodelujejo
V letošnjem letu je dopolnil 70 let. Člani PGD Vojnik so se
na različnih tekmovanjih.
odločili,
da mu ob 130-letnici društva podelijo naziv ČASTNI
V preteklosti, ko na območju KS Vojnik še ni bilo tako
POVELJNIK.
razvejano vodovodno omrežje, so gasilci v času suše vozili vodo
na ogrožena območja in s tem reševali težak
položaj kmetij
kandidat
SLS zain župana Občine Vojnik
Milena Jurgec
gospodinjstev. Kadar pa se je zgodilo, da je bilo vode preveč in
so nastale poplave, so nesebično pomagali Cenjene
pri reševanju,
čiščenju Cenjene občanke in dragi občani!
volivke, spoštovani volivci!
in odpravljanju posledic poplav na območju vojniške občine in
Jesen je najlepši letni čas, je čas, ko nas narava vedno znova
poti v življenju, ki nas ločujejo, in so poti, ki nas združujejo.
izven nje. Nešteto prostovoljnih ur je bilo Soopravljenih;
leta 2007, preseneča in preizkuša.
So misli in upanja, ki so v nas različna, mnogo je tudi podobnih.
ko je bila zadnja huda poplava v Vojniku,
so opravili 1111 ur
So dejanja in cilji, ki nam niso skupna, mnoga pa nas povezujejo.
S svojo barvitostjo nam lepša meglena jutra in kratke dneve.
prostovoljnega dela, sodelovalo pa je 46 gasilcev.
Za požrtvovalno
So dela, ki jih zmore opraviti vsak zase in na svoj način in dela,
Je
trenutek, ko se vsaka štiri leta znova odločamo, katero izmed
ki jih bolje opravimo skupaj.
delo je društvo prejelo bronasti znak Civilne
zaščite.
So enake besede, ki jih izrekamo vsak v svojem tonu, ali različne besede, barv si želimo videti vsak dan naslednje štiri jeseni. Tudi to jesen
ki jih dobro
uglasimo.
Naslednje leto je ekipa vojniških gasilcev
pomagala
občanom
ste se odločili za paleto barv – kandidatov Občinskega odbora
So
težave,
a
vedno ostaja optimizem.
Destrnika, ki jih je prizadelo hudo neurje. Tudi letos
je neprestano
SLS Slovenske ljudske stranke Občine Vojnik in za človeka, KI
se, da smo občani Občine Vojnik vse, kar je zapisano.
deževje povzročilo naraščanje vodotokov Zavedam
in nastanek
poplav na
Sem pa tudi prepričan, da naša raznolikost zmore obroditi mnoge sadove. ŽIVI ZA LJUDI, za vas, dragi občani in občanke.
Kar meponovno
navdaja k optimizmu, stastrnili
dobronamernost vrste
in odgovornost občank
nekaterih območjih. Gasilci PGD Vojnik so
in občanov naše občine v osebnem, društvenem, gospodarskem in celo
Prav je, da se vam ob tem zaupanju zahvalimo, kajti hvaležnost
političnemTako
življenju.
in pomagali tam, kjer je bila pomoč potrebna.
kot drugje, so
da
smisel naši preteklosti, prinese mir današnjemu dnevu in
Kar smo neštetokrat dokazovali v preteklosti, naj bo naš cilj tudi
tudi v PGD Vojnik vključene kar cele družine.
v prihodnje.
ustvari vizijo jutrišnjega dne.
Preventivno in operativno delo članov PGD Vojnik se združuje
Za naše skupno dobro. Za nas. Za ljudi!
Da ste nam omogočili soustvarjati vizijo za naslednja štiri leta
v želji: preprečevati nesreče in tragedije, ki jih povzročajo naravne
–
iskrena
hvala.
Benedikt Podergajs,
ujme in požari, ter pomagati sočloveku v nesreči. In to je
njihovo
kandidat
SLS za župana Občine Vojnik
geslo že 130 let.

Benedikt Podergajs,

Za ljudi!

Milena Jurgec

Občinski odbor SLS z županom,
Benediktom Podergajsom

Hvala za vaš glas!
Ta glas podpirajo tudi:

29. oktober 2010		
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Gasilska društva

Praznovanje 130-letnice PGD Vojnik
V petek, 1. 10., in soboto, 2. 10. 2010,
je Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
praznovalo 130-letnico obstoja. V petek
se je ob 18. uri pričela slavnostna seja v
avli OŠ Vojnik. V kulturnem programu so
sodelovali vokalna skupina ‘’In spiritu’’ in
člani Društva Mladi gasilec OŠ Vojnik.

Gašper Skaza, Božo Tržan, Jernej Vrbič,
Benjamin Polajžer, Urška Polajžer, Jelka
Lampret, Vesna Jamnišek, Mojca Marija
Čretnik, Luka Prevoršek, Franci Brglez,
Rok Kroflič, Arnold Ledl, Tadej Mrak in
Tina Kroflič.
Odlikovanja GZ Slovenije so prejeli:
Matej Vrbič, Aleksandra Vrbič, Franc

Na seji je predsednik društva Jože
Kocman seznanil prisotne z delom društva
v zadnjih letih, podelili so priznanja in
odlikovanja ter se srečali s predstavniki
prijateljskih in sosednih društev ter
gasilskih zvez.
Odlikovanja Gasilske zveze Vojnik –
Dobrna so prejeli Blaž Jošt, Petra Kerk,
Aleš Mlinar, Robert Pilih, Matej Siter,

Korošec, Vincenc Žgajner, Adolf Janc,
Karl Kasesnik, Branko Zupanc, Barbara
Zupanc, Boštjan Zupanc, Zdenko Vrenko
in Milena Jurgec.
Avgust Čerenak je prejel listino, s katero
je postal častni poveljnik PGD Vojnik.
Župan občine Vojnik in predsednik GZ
Vojnik – Dobrna Benedikt Podergajs,
predstavnik GZ Slovenije Alojz Tirgušek,
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ravnateljica šole Majda Rojc in ostali
gostje so ob čestitkah podelili še svoja
darila društvu in priznanja nekaterim
posameznikom.
Izšla je publikacija z naslovom 130 let
Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik.
Za njen izid imajo zasluge Mojca Kasesnik
Ihanec, Petra Kerk, Adolf Janc in Aleš
Mlinar.
V soboto se je slovesnost začela s
parado gasilcev in vozil. Udeležili so se je
gasilci GZ Vojnik – Dobrna in sosednjih
gasilskih zvez. Posebej sta se predstavila
ešalon mladine, tudi s člani Društva Mladi
gasilec, in ešalon gasilk. Slovesnost se
je nadaljevala na igrišču, kjer je prisotne
pozdravil Benedikt Podergajs, slavnostni
govornik pa je bil predsednik Gasilske
zveze Slovenije Toni Koren. Poudaril je
pomen gasilske organizacije v današnjem
času, pomen pomoči v nesreči ter razvoj
gasilske dejavnosti. Osrednji dogodek
praznovanja je bil blagoslov in sprejem
novega gasilskega vozila za prevoz moštva.
Blagoslov je opravil domači župnik Anton
Perger. Predsednik GZ Vojnik – Dobrna
Benedikt Podergajs je predal ključe novega
avtomobila poveljniku PGD Adolfu Jancu,
ta pa vodji avtoparka Božu Teržanu, ki je
za vozilo zadolžil šoferja Aleša Mlinarja.
Vsi so si bili enotni v želji za srečno
vožnjo.
Prireditev se je končala pod šotorom z
družabnim srečanjem ob glasbi ansambla
Iskrice.
Milena Jurgec
Foto: Jurij Rezar

Gasilska društva
Ob 30-letnici društev Mladi gasilec 2. in 15. mesto za ekipi DMG OŠ Vojnik
V letošnjem letu praznujejo društva Mladi gasilec na osnovnih šolah 30-letnico delovanja. Tudi v OŠ Vojnik je tako. Je pa to društvo
edino v Celjski regiji, ki deluje vseh trideset let.

V petek, 1. 10., in soboto, 2. 10. 2010,
je potekalo 30. državno srečanje in
tekmovanje DMG v Sečovljah. Gorazd
Stolec, Alenka Legvart in Tanja Rojc ter
Aljaž Pekovšek, Teja Teržan in Nastja
Zupanc so sestavljali ekipi DMG OŠ
Vojnik, ki sta uspešno nastopili na srečanju
pod vodstvom mentoric Milene Jurgec in
Lee Rezar. Starejša ekipa je osvojila drugo
mesto, mlajša pa petnajsto; obe ekipi sta
prislužili zlate medalje.
Tekmovanje je sestavljeno iz teoretičnega
znanja gasilske preventive, prve pomoči
in poznavanja kraja, v katerem se odvija
tekmovanje, praktično pa iz znanja prve

pomoči, vaje z vetrovko, poznavanja
gasilnikov, vezanja vozlov in metanja
gasilske vrvi v krog. Poleg tega mora
vsaka ekipa prispevati literarni prispevek
ali likovno delo na temo srečanja. Letos je
bila uspešna v pisanju Nastja Zupanc, saj
je bil njen spis edini izbran za objavo v
Biltenu 2, ki je izšel na tekmovanju.
Letošnje tekmovanje je bilo za ekipi
naporno, saj je istočasno v večernih oz.
popoldanskih urah potekala v Vojniku
slovesnost ob 130-letnici PGD Vojnik,
kjer so učenci sodelovali s kulturnim
programom, nato pa še v soboto na paradi.
Razumevanju
Mladinskega
sveta

Gasilske zveze Slovenije in dobrima
šoferjema, ki sta poskrbela za varen
prevoz, se moramo zahvaliti, da smo lahko
uskladili sodelovanje, kajti pot je bila dolga
in naporna, zato so bili tudi tekmovalci kar
precej utrujeni.
Društvo Mladi gasilec OŠ Vojnik je ob
svoji 30-letnici delovanja na slavnostni seji
PGD Vojnik prejelo posebno priznanje.
Milena Jurgec

GRADNJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območju belih lis v občinah Dobrna,
Laško, Štore in Vojnik.
V petek, 8. oktobra, smo skupaj z
ostalimi partnerji v projektu, občinami
Dobrna, Laško in Štore, podpisali
dogovor o skupni prijavi PROJEKTA –
Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih
skupnostih na območju belih lis v občinah
Dobrna, Laško, Štore in Vojnik.
Prijaviteljica projekta bo Občina
Laško, partnerji v projektu so občine
Dobrna, Štore in Vojnik, koordinator
prijave projekta pa bo Območno razvojno
partnerstvo Osrednje Celjsko.

Namen skupne prijave, povezovanja
občin:
•	veliko več možnosti za odobritev
projekta;
•	racionalizacija stroškov prijave
projekta;
•	racionalizacija vodenja, nadzora
gradnje, upravljanja in vzdrževanja
omrežja;
•	zagotoviti dostop do širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij
večini gospodinjstev na območju
belih lis osrednje celjskega območja.
Z uspešnim projektom bi pridobili 4299
novih širokopasovnih priključkov, ki so
sedaj na območju belih lis; zagotovili
bomo vsaj najnižje pasovne širine:
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•	gospodinjstva: vsaj 2 Mbit/s, v
strnjenih naseljih z več kot 50
gospodinjstvi, vsaj 20 % priključkov
s pasovno širino 10–20 Mbit/s;
•	manjši poslovni uporabniki in manjše
inštitucije: 10–50 Mbit/s;
•	srednji in večji poslovni uporabniki
ter inštitucije: 50–100 Mbit/s.
Skupna vrednost projekta je 17
milijonov evrov: sredstev za sofinanciranje
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
je predvidenih 10 milijonov evrov, vložek
zasebnega soinvestitorja pa 7 milijonov
evrov. Investicija bo zaključena do konca
leta 2013.
Pripravila: Petra Pehar Žgajner
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Gasilska društva

Gasilsko tekmovanje v Vojniku
V soboto, 9. 10. 2010, je potekalo v Vojniku tekmovanje Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. V tekmovanju so sodelovale ekipe vseh
PGD, ki spadajo v to gasilsko zvezo.

Rezultati pokalnega tekmovanja v
Vojniku:
 ionirji: 1. Nova Cerkev, 2. Ljubečna,
P
3. Socka, 4. Dobrna, 5. Frankolovo, 6.
Vojnik.
Pionirke: 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3.
Socka.
Mladinci: 1. Dobrna, 2. Kristan Vrh, 3.
Nova Cerkev, 4. Frankolovo, 5. Socka,
6. Vitanje, 7. Dobovec pri Rogatcu.
Mladinke: 1. Dobrna, 2. Nova Cerkev,
3. Pristava pri Mestinju, 4. Socka, 5.
Rogatec, 6. Ljubečna.

Rezultati tekmovanja so naslednji:
 ionirji: 1. Nova Cerkev, 2. Socka, 3.
P
Dobrna, 4. Frankolovo, 5. Vojnik.
 ionirke: 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3.
P
Socka.
 ladinci: 1. Dobrna, 2. Nova Cerkev, 3.
M
Frankolovo, 4. Socka.

Vodja tekmovanja je bil Stanislav
Božnik, predsednik tekmovalnega odbora
Ivan Jezernik in predsednica komisije B
Albina Ločnikar.
Istega dne je potekalo zaključno pokalno
tekmovanje, ki je odpadlo v času deževja
in poplav.

 lani A: 1. Nova Cerkev, 2. Nova
Č
Cerkev, 3. Socka, 4. Nova Cerkev, 5.
Lemberg, 6. Dobrna.
 lanice A: 1. Nova Cerkev, 2. Vojnik,
Č
3. Dobrna, 4. Socka.
 lani B: 1. Nova Cerkev 1, 2. Nova
Č
Cerkev 2, 3. Dobrna 2, 4. Dobrna 1, 5.
Frankolovo, 6. Vojnik.
 lanice B: 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna,
Č
3. Frankolovo.
 tarejši gasilci: 1. Dobrna, 2. Nova
S
Cerkev.
Starejše gasilke: 1. Vojnik.

10

Ekipam, ki so sodelovale in bile
uspešne, iskreno čestitam.
Milena Jurgec
Foto: Srečko Sentočnik

 ladinke: 1. Dobrna, 2. Nova Cerkev,
M
3. Socka.
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Zaključni
rezultati
pokalnega
tekmovanja:
1. Frankolovo, 2. Vitanje, 3. Kristan
Vrh, Dobovec pri Rogatcu, Sveti Florijan,
Steklarna Rogaška Slatina, PoljeSedlarjevo, Lesično-Pilštanj-Zagorje 1,
Podčetrtek 1, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek
2, Mestinje, Dobrna, Lesično-PilštanjZagorje 2, Zibika, Nova Cerkev, Socka,
Rogaška Slatina, Buče, Sela-VeračeVirštanj, Rogatec, Imeno, Kostrivnica,
Zreče.

29. oktober 2010

Civilna zaščita
AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VOJNIK
Letos so se v vojniški občini v okviru Civilne zaščite (CZ)
ponovno odvijale številne aktivnosti. Začelo se je z obnovo
nekaterih delov skupne opreme Civilne zaščite, ki jo je po daljšem
času bilo potrebno popraviti.

Stalnica pri vzdrževanju so nam še vedno alarmne sirene
(skupaj jih je 7), kjer so se nam po 10 letih vzpostavitve novega
lokalnega sistema pričele dogajati napake na elektroniki krmilnih
enot, kar je povzročilo skoraj istočasni izpad kar treh siren v
občini. Zaradi pomanjkanja denarja država še vedno ni prevzela
sistema v upravljanje, mi pa še nismo dokončno odpravili napake
na sireni na gasilskem domu Lemberg.
V začetku leta smo uvedli nov sistem internega elektronskega
obveščanja odgovornih oseb občine in Civilne zaščite za primere
večjih naravnih in drugih nesreč (ASK), ki pomeni predvsem
večjo hitrost in zanesljivost pri obveščanju ali pozivanju.
Spomladi smo sodelovali v pripravi gasilske vaje v Špesovem
domu; predstavniki Civilne zaščite so si jo tudi ogledali.
Nadaljevali smo s ciklom usposabljanj in vaj, kamor so bile
vključene naslednje enote CZ:
1.	okrepljena ekipa prve pomoči, ki jo sestavljajo prostovoljci,
je zaključila 2. del tečaja in se v mesecu maju udeležila
regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ
in Rdečega križa v Radečah;
2.	izvedli smo suho štabno vajo občinskega štaba Civilne
zaščite, kjer smo obravnavali tudi usklajene in sprejete
občinske načrte zaščite in reševanja za posamezne nesreče;

3.	ekipa radiovezistov CZ se je udeležila vsakoletnega
spomladanskega mednarodnega tekmovanja Field day in
preverjanja radioamaterskega kodeksa ARON, kjer so nam
letos vremenske razmere bile precej bolj naklonjene (vaja
poteka 3 dni v naravi, izven obstoječih objektov in brez
stalne infrastrukture); ekipa je sodelovala tudi na poletnem
radioamaterskem taboru v Celju;
4.	člani ekipe reševalnih psov CZ so se spomladi ter čez poletje
udeležili tečajev in taborov, in sicer na Vršiču in v Logarski
dolini. Sodelovali so tudi na vaji državnega pomena v Celju,
na lokaciji stare opekarne Začret;
5.	člani ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode so z večkratno
udeležbo na lokacijah Velenje, Bled, Pineziči in Mali Lošinj
v Hrvaški poskrbeli za kondiciranje v uporabi skupne
reševalne opreme CZ ter za stažne potope.
Zaradi množice aktivnosti, ki pogojujejo njihovo izvedbo s
pokrivanjem raznovrstnih stroškov, smo jih letos bili prisiljeni
predčasno omejiti in zaključiti, saj smo izčrpali predvidena
proračunska sredstva Občine Vojnik za to področje. Tokrat so
nam nepričakovano eno večjih bremen bila nadomestila plač za
čas odsotnosti z dela za pripadnike Civilne zaščite na aktivnostih
zaščite in reševanja, saj je večina aktivnosti zahtevala celodnevno
in večdnevno odsotnost.
Nekaj aktivnosti smo zaradi tega morali prenesti v prihodnje
leto, ko bosta imela prednost pred ostalim popravilo alarmne
sirene Lemberg ter obnova dotrajanih ponjav za vojaške šotore
univerzalne uporabe.
Danilo Praprotnik

LDS, Občinski odbor Vojnik se volivcem iskreno zahvaljujemo za podporo kandidatom LDS za občinski svet in kandidatu za
župana Dušanu Horvatu.
S svojim aktivnim delovanjem v korist vseh občanov bomo upravičili vaše zaupanje.
Vsem, s katerimi bomo skupaj delovali v organih občine in organih KS, ponujamo aktivno, konstruktivno sodelovanje na osnovi
argumentov strpnosti in medsebojnega spoštovanja.
V novem mandatu moramo doprinesti novo, pozitivno energijo.
Občina mora služiti občanom – ne sme biti sama sebi namen.
Za OO LDS Vojnik:
mag. Adolf Videnšek,
predsednik
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Intervju

JOŽE ŽELEZNIK
Gospod Jože Železnik je dobitnik letošnjega zlatega grba Občine Vojnik (za dolgoletno ustvarjalno delo v kraju in različnih društvih).
Pravi, da je ob vseh rednih delovnih obveznostih prostovoljno delo zanj tudi način življenja.
Kaj ste rajši, kmet ali mizar?
Vsekakor mi je delo v delavnici v večje
veselje, kmet sem pač iz nuje, da se zemlja
ne zarašča. S samim kmetovanjem se na
takšni težavni kmetiji ne bi dalo preživeti,
zato sem tudi sam dolga leta hodil v službo,
dobri dve leti pa sem delal v tujini. Zaradi
bolnih in ostarelih staršev so me razmere
prisilile, da sem ostal doma in takrat sem
kot dopolnilno dejavnost registriral s. p. –
mizarstvo.

Za uvod, ali se lahko predstavite?
Izhajam iz kmečke družine v Verpetah pri
Frankolovem, kjer tudi živim. Izmed treh
otrok sem bil kot edini moški predstavnik
že po definiciji določen za naslednika
Železnikove domačije.
Mizarskega
poklica sem se izučil pri že zdavnaj umrlem
domačem mizarju Bernardu Čretniku, šolo
pa sem obiskoval v Sevnici, ki je bila takrat
edina lesarska šola v Sloveniji. Večino
aktivne delovne dobe sem bil zaposlen v
Konusu v Slovenskih Konjicah, zdaj pa
sem že prestopil v upokojenske vrste. Ob
tem je moje osnovno poslanstvo še vedno
kmetovanje, pri čemer po svojih možnostih
sodelujejo tudi ostali družinski člani, ki
so sicer vsi zaposleni. Vesel sem, da sta
ob današnjem pomanjkanju služb oba
otroka že pri kruhu, sicer je sin Sebastijan
zaključil študij ekonomije, hči Jerneja pa
je pravnica.

Je bila izbira poklica prava odločitev?
Vsekakor, čeprav me je poklic mesarja
sprva bolj navduševal. Še vedno imam
veselje do dela z mesom, kar na kmetiji
pride zelo prav, zlasti v času zimskih kolin.
Kot kaže, je to veselje podedoval tudi sin.
Kaj vam pomeni udejstvovanje v
društvih in v kraju nasploh?
Prostovoljno delo me napolnjuje, to je
zame nekakšen konjiček, čeprav dostikrat
preraste v obveznost. Po tolikih letih si
življenja brez društvenega udejstvovanja
ne predstavljam več. V veliko zadovoljstvo
mi je, da lahko ustrežem ljudem, bodisi
posameznikom ali širše preko društev
oz. organizacij. Največji delež vsekakor
pripada domačemu gasilskemu društvu,
pri ostalih, kjer sem tudi član, pač odvisno
od njihovih potreb in mojih zmožnosti.
Dostikrat me poiščejo, ko je potrebno
kakšno reč narediti v delavnici ali na terenu.
Sem namreč človek, ki mu operativno
delovanje leži bolje od vodstvenega ali
funkcionarskega.

Vas je kdaj motilo, da ure, ki ste jih
in jih še opravljate za širše dobro, niso
plačane?
Ne, ker za tovrstno delo nikoli nisem
pričakoval plačila. Nekateri menijo, da
tudi, ko sem delal zase in za plačilo,
nisem znal svojega dela realno zaračunati
in sem dobil celo vzdevek »sindikalnega
mizarja«.
Ali menite, da je prostovoljno delo
med ljudmi dovolj cenjeno?
Pri nekaterih ja, mnogi pa žal njegov
pomen prepoznajo in začutijo šele takrat,
ko so sami v stiski. Večkrat sem na račun
svojega dela slišal očitek: »A ti je treba?
Pa si ja nor!« V takšnih pristavkih vidim
določeno mero sebičnosti, pri čemer
ljudje preveč gledajo nase in premalo na
druge. Opažam, da je današnja družba
preveč ekonomsko usmerjena, zaradi česar
primanjkuje naklonjenosti za prostovoljne
aktivnosti zlasti med mladino. Nekaj pa
je je vendarle. Moj moto je, da se vložek
v delo, ki ga nesebično opraviš za druge,
sam po sebi vrne. Sam imam zelo prijetno
izkušnjo iz časa gradnje hiše, ko zaradi
celotedenskega dežja kljub temu, da sem
imel dopust, nismo mogli pokriti strehe. V
službi sem prosil še za dodatne dni dopusta,
na moje veliko presenečenje pa je na prvi
suh dan k nam prišla številčno dovolj
velika ekipa sodelavcev in prijateljev, ki so
se samoorganizirali in v enem popoldnevu
je bila streha pokrita. Tako so bili starši, ki
so v delu hiše že imeli urejeno stanovanje,
na suhem. Moji občutki so bili nepopisno
topli, namesto besed so se mi orosile oči.
Kako pa usklajujete vaše aktivnosti z
domačimi opravili?
Hm, to je kar umetnost in včasih je
nemogoče spraviti vse obveznosti v nek
časovni okvir. Ker je tudi žena vpeta v delo
društev, pa tudi sin in hči se že angažirata,
v družini razumemo in podpiramo drug
drugega. Zase priznam, da mnogokrat
dajem drugim obveznostim prednost pred
domačimi. Pri tem gre zahvala predvsem
ženi Mariji, ki nemalokrat v takšnih
situacijah prevzema bremena na svoje
rame (v šali doda: »Moraš imeti dobro
taktiko!«).
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Intervju
Krajši čas ste bili tudi član
frankolovskega moškega pevskega
zbora. Ali vas je veselje do petja minilo,
da ste zbor že po parih letih zapustili?
Pel sem drugi tenor, zaradi službe v
izmenah pa sem moral zbor žal zapustiti.
Zdaj moj glas ni več v kondiciji, za dušo pa
si še vedno zapojem, najrajši v delavnici,
kjer me nihče ne sliši. Glede glasbe
nisem izbirčen, je pa odvisna od mojega
razpoloženja. Ob delu veliko poslušam
radio, včasih tudi živega v obliki drage
žene (smeh).
Imate še kakšen konjiček?
Posebnih konjičkov nimam. Veliko
se »rekreiram« po bregeh in strminah,
kjer ležijo vse naše kmetijske površine,
ravnino imamo le na hišni terasi. Sicer pa
so mi v večje veselje razni izleti, ki se jim
brez velike potrebe z ženo ne odrečeva.
Posebej v zadnjih letih sva prevandrala
kar nekaj domačega in tujega sveta. Tako
za sproti pa rad pogledam dober film po
televiziji, če me seveda vmes ne premami
spanec. Zadnje čase sem začel praktično
preizkušati kuharske recepte, vendar me
malo skrbi, da ta konjiček ne bi prerasel
v obveznost, ker moji konzumenti kažejo
kar preveč zadovoljstva (smeh).
Ste kar malo šaljivi, a ne?
Ja, žena me dobro pozna in na njen
račun si jih lahko privoščim. Nasploh pa se
rajši nasmejim kot razjezim, ker to naredi
življenje lepše in lažje, čeprav priznam, da
je to hkrati moj problem. Ker zadeve rad
obrnem na hec, se mi dogaja, da me ljudje
ne jemljejo resno niti takrat, ko sem sam
resen.
Kaj vam pomeni tako visoko
priznanje, kot je zlati občinski grb?
Ogromno, nisem ga pričakoval. Ker
vem, da si enako priznanje zasluži še
marsikdo, sem toliko bolj vesel, da so
tokrat predlagali in izbrali mene. Razumem
ga kot posebno obliko plačila, ki je včasih
vredno več kot denar. Bistvo priznanja pa
vidim v tem, da imata moje delo in čas, ki
ju posvečam v dobro posameznikov in širše
skupnosti ter sta očem javnosti mnogokrat
nevidna, enako vrednost kot tisto, ki ga
javnost lahko neposredno opazi. Osebno
ga jemljem tudi kot zavezo za naprej, če
bo le zdravje ostalo moj zvesti sopotnik.

SREČANJE VETERANOV NA DOBRNI
V soboto, 29. maja 2010, je bilo na nogometnem igrišču Novi grad že 10. tradicionalno
srečanje veteranov vojne za Slovenijo MO Celje ter občin Dobrna in Vojnik, ki so ga
pripravili in organizirali Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje,
Veteransko društvo Sever odbor-Celje ter Občina Dobrna. Srečanje se je najprej začelo
z nagovorom predsednika Območnega združenja veteranov Dareta Sevška, sledilo
je slovesno veteransko dejanje. Navzoče je pozdravil tudi predstavnik Veteranskega
društva Sever.

Slavnostni govornik tokratnega srečanja
je bil župan Občine Dobrna Martin Brecl,
tudi sam veteran, ki je vsem zbranim
zaželel dobrodošlico ter prijetno počutje
na Dobrni. V nadaljevanju je orisal
zgodovino slovenskega naroda pred 19
leti ter poudaril pomen osamosvojitvene
vojne in ključne dogodke slovenske
poti v samostojnost. Sledil je kratek
kulturni program, kjer so se predstavili
in sodelovali Godba na pihala Dobrna,
Upokojenski moški pevski zbor Dobrna,
harmonikar Viki Ašič in baritonist Andrej
Bremec.
Po končanem kulturnem programu je
bila za vse veterane, povabljene goste in
ostale udeležence pripravljena pogostitev
z okusnim toplim obrokom (pasuljem),
pripravljenim v Vojašnici Celje, ter s
pivom.
V sklopu tega srečanja je bil v parku
možen ogled vojaške, policijske in

gasilske tehnike ter republiške enote z
reševalnimi psi za iskanje ponesrečencev
izpod ruševin. Obiskovalci so največ
zanimanja pokazali za ogled notranjosti
vojaškega oklepnika in policijskega vozila
ter pehotne in policijske oborožitve, med
najbolj navdušenimi pa so bili mladi in
šolska mladina. Zanimivo je bilo tudi
gasilsko reševalno vozilo s hidravličnimi
škarjami za reševanje udeležencev v
naravnih in prometnih nesrečah.
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so
sodelovali pri pripravi tega srečanja
in omogočili, da so udeleženci in
ostali obiskovalci zadovoljni odhajali
domov, polni dobrih vtisov, k čemur
sta pripomogla še lepo vreme in dobra
organizacija prireditve.
Ponovno se snidemo na Dobrni čez tri
leta.
Jože Majer,
podžupan Občine Dobrna – veteran

Pripravila: Sonja Jakop
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Priznanje Občini

OKOLJU PRIJAZNA OBČINA VOJNIK 2010
V senci lokalnih volitev je Občina Vojnik 8. oktobra 2010 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani prejela pomembno priznanje
za okolju prijazno občino 2010. Podelitve sta se udeležila župan Beno Podergajs ter član občinskega sveta Janez Karo.
je ločila po projektih izgradnje nizkoenergetskega vrtca ter čistilne naprave
in kanalizacije Frankolovo in izgradnji
komunalne infrastrukture v Obrtnoposlovni coni Arclin, s priključitvijo
na zemeljski plin in na čistilno napravo
Škofja vas. Zaživel je tudi občinski načrt
ureditve javne razsvetljave z energetsko
varčnim sistemom.

Kot najuspešnejša občina v kategoriji
3.000–10.000 prebivalcev smo s svojim
delom dokazali, da smo na pravi poti in
sledimo viziji občine, ki se glasi: Občina
Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh
področjih omogočila sedanjim in bodočim
rodovom kakovostno življenje z aktivnim
vključevanjem v gospodarske in družbene
procese.
Priznanje nam je podelilo društvo
Planet Zemlja v okviru akcije »Okolju
prijazna občina 2010«. Občine, ki so
po podatkih ankete in ob upoštevanju
velikosti naredile največ na področju
osveščanja in varovanja okolja, so bile
izbrane v treh kategorijah. Zmagovite
občine so:
v kategoriji do 3.000 prebivalcev
Občina Dobrovnik,

v kategoriji od 3.000 do 10.000
prebivalcev Občina Vojnik,

v kategoriji nad 10.000 prebivalcev
Mestna občina Celje.

V
občini
se
z
vsakoletnim
sofinanciranjem investicij v male čistilne
naprave trudijo, da bi občanom pomagali
izboljšati kakovost bivanja, spomladanska
čistilna akcija pa je v občini upihnila že 15
svečk. V občini niso pozabili na vzgojo
otrok, saj sta obe osnovni šoli in vrtec
vključeni v projekt Ekošola in Ekovrtec.
V tej kategoriji se je v akcijo vključilo
približno 43 odstotkov občin.
Irena Mraz, predsednica društva Planet
Zemlja, je zapisala: »Pogosto namreč
vzroke za slabo stanje na področju okolja
iščemo pri napačnih aktivnostih ali
neaktivnostih drugih.« Skozi vprašanja
so v društvu želeli doseči, da se občine,
ki imamo v rokah možnost odločanja,
zamislimo, ali smo res uporabile vse
vzvode, vpele vse dejavnike in akterje
v okolju za dosego dolgoročnega cilja –

Obrazložitev:
Občina Vojnik je iz kategorije
t. i. srednjih občin izkazala »posebno
energijo« ne le s svojim sloganom »V
naročju narave«, temveč tudi z urejanjem
plinifikacije in postavitvijo ekoloških
otokov. Od sebi enako velikih občin se
OgledalO 4/78
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spodobno kakovost okolja za bivanje naših
zanamcev.
Z akcijo so v društvu Planet
Zemlja opravili prvi posnetek stanja
organiziranosti in aktivnosti občinskih
uprav na področju odnosa do okolja.
Aktivnosti so pokazale, kakšno in kolikšno
je sobivanje gospodarstva, lokalne
skupnosti in ekologije. Akcija pa je znova
dokazala, da je na področju osveščanja še
mnogo vrzeli.
Akcija se bo nadaljevala in v društvu
že napovedujejo začetek akcije »Okolju
prijazna občina 2011« na svetovni dan
Zemlje, 22. aprila 2011. Zaključek tokratne
akcije je torej le začetek serije vsakoletnih
analiz stanja na področju kakovosti bivanja
v naših občinah.
Priznanje nam je vsekakor velika
vzpodbuda, da bo naše delovanje
izkazovalo veliko mero posluha za
učinkovito upravljanje z okoljem. Ob
tej priložnosti bi se zahvalila tudi vsem,
ki so s svojimi idejami, aktivnostmi in
delovanjem pripomogli k pomembnemu
priznanju.
Mojca Skale

Krajevne skupnosti
KONSTITUTIVNA SEJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI VOJNIK
Volilni kolač je razdeljen. Sedaj je potrebno vse rezultate potrditi in sprejeti ugotovitvene
sklepe o izvolitvi članov Sveta KS. Vse to se opravi na konstitutivni seji, ki je bila za KS
Vojnik sklicana za sredo, 20. oktobra 2010.

Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
DeSUS
Občinski odbor Vojnik
Spoštovani občanke in
cenjeni volivke in volivci!

občani,

Demokratična stranka upokojencev
Občinski odbor Vojnik se z izvoljeno
svetnico v občinskem svetu, gospo
Marijo Jevšenak, zahvaljuje vsem, ki
so glasovali za listo stranke. Stranka in
svetnica obljubljamo, da bomo vložili
vse napore in znanje, da uresničimo
oziroma uresničujemo program, ki smo
ga predstavili pred volitvami. In to ne
samo z delom naših predstavnikov v
organih občine, temveč tudi z našo
aktivnostjo v organih krajevne skupnosti
in sodelovanjem v vseh delih civilne
družbe.
Albin Cocej

03/492-60-50,
051/431-345,
info@urar-lecnik.si

Na sejo so bili povabljeni vsi bivši člani
Sveta KS in vsi novoizvoljeni, predsednik
Občinske volilne komisije, Miran Pritekelj
in župan, Beno Podergajs. Dosedanji
predsednik Sveta KS, Mirko Krašovec,
je po pozdravu na kratko povzel delo v
preteklem mandatnem obdobju. Volja in
zagnanost sta bili tisto, kar jih je vodilo pri
delu skozi zadnja štiri leta. Kljub recesiji, ki
se je neusmiljeno zajedla v vse pore našega
življenja, je bilo marsikaj narejenega.
Omenil je nekaj najpomembnejših, kot
je vodovod Male Dole, izgradnja obrtne
cone, del kanalizacijskega omrežja ter
protipoplavne rešitve na reki Hudinji skozi
Vojnik, ki so letos ob poplavi dokazale
svojo vrednost.
Seveda pa je ostal še dolg spisek del, ki
jih bo potrebno izvesti v prihodnjih letih.
Iskreno se je zahvalil vsem dosedanjim
članom sveta in strokovni sodelavki
za njihovo delo ter županu za uspešno
sodelovanje pri iskanju skupnih rešitev za
dobro celotne KS. Novoizvoljenim članom
sveta želi veliko ustvarjalnih uspehov
in vztrajnosti pri doseganju zastavljenih
ciljev.
Župan se je zahvalil Mirku Krašovcu
za nesebično delo v preteklem mandatu.
Nikoli mu ni zmanjkalo zamisli, kako
izboljšati življenje v KS, vendar pa je, kot
že rečeno, recesija oz. pomanjkanje denarja
odnesla marsikateri projekt. Zahvalil se
je tudi ostalim članom sveta za njihov
prispevek in poudaril, da čeprav včasih
tega niso čutili, so župan in Občinski svet
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pri svojem odločanju vedno upoštevali
predloge krajevne skupnosti.
Nadaljevanje seje je vodil Miran
Pritekelj, predsednik Občinske volilne
komisije, ki je najprej podal poročilo o
izidu volitev. V Svet KS Vojnik so bili
izvoljeni od 1. do 9. volilne enote naslednji
člani: Franc Jožef Kuzman, Lidija Eler
Jazbinšek, Matjaž Žgajner, Samo Kunej,
Cvetka Koželj, Maksimiljan Lipovšek,
Ivana Plešnik in Jernej Falnoga. Potrdili
so se mandati članov Sveta KS in sprejet
je bil ugotovitveni sklep o izvolitvi vseh
članov Sveta KS Vojnik.
V nadaljevanju so izvoljeni člani izmed
sebe predlagali kandidate za izvolitev
predsednika Sveta KS. Pokazalo se je,
da jim ni vseeno, kdo bo predsednik, da
si želijo nekoga, ki bo resen, odgovoren,
strokoven. Izmed dveh predlaganih
kandidatov je bila z večino glasov z
javnim glasovanjem izvoljena Lidija
Eler Jazbinšek, na njen predlog, kot
to predpisuje statut, pa je bil z javnim
glasovanjem, soglasno, za podpredsednika
potrjen Franc Jožef Kuzman.
Oba sta se iskreno zahvalila za izkazano
čast z upanjem, da če bodo delali z roko v
roki, uspeh zagotovo ne bo izostal.
Ob koncu se je župan zahvalil tudi
Miranu Priteklju, predsedniku OVK, za
suvereno in strokovno vodenje vseh sej in
aktivnosti pri izvedbi volitev 2010.
Irma Blazinšek
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Krajevne skupnosti
KONSTITUTIVNA SEJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI NOVA CERKEV
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev smo imeli v torek, 19. oktobra 2010, konstitutivno
sejo Sveta KS Nova Cerkev, na katero so bili vabljeni vsi bivši člani, torej iz mandatnega
obdobja 2006‒2010, vsi novoizvoljeni člani, predsednik Občinske volilne komisije,
Miran Pritekelj in župan, Benedikt Podergajs.

(Branko) Jezernik, Andrej Rauter, Drago
Vivod, Ladislav (Slavko) Jezernik, Viktor
Božnik, Branko Delčnjak, Pavel Božnik.
V nadaljevanju so novoizvoljeni člani z
javnim glasovanjem izvolili predsednika in
podpredsednika Sveta Krajevne skupnosti
Nova Cerkev.
Za predsednika sveta KS Nova Cerkev
je bil izvoljen:
Ladislav (Slavko) Jezernik, Nova
Cerkev 22/b, Nova Cerkev;
za podpredsednika Sveta KS Nova
Cerkev pa je bil izvoljen:
Pavel Božnik, Hrenova 35/a, Nova
Cerkev.

Dosedanji predsednik Sveta KS, Slavko
Jezernik je vse prisotne pozdravil in se vsem
dosedanjim članom zahvalil za skupno delo
in uspešno sodelovanje v zadnjih štirih
letih. Novo izvoljenim članom Sveta KS
pa je zaželel veliko uspeha pri nadaljnjih
aktivnostih za razvoj kraja.

Po pozdravu in zahvali predsednika
Sveta KS je sejo nadaljeval Miran
Pritekelj, ki je najprej podal poročilo o
izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2010
v Občini Vojnik.
V svet KS so bili izvoljeni od 1. do
7. volilne enote naslednji člani: Franc

Po končanem glasovanju sta se oba
zahvalila za zaupanje in poudarila da si
želita dobrega sodelovanja.
Mihaela HREN

KONSTITUTIVNA SEJA SVETA KS FRANKOLOVO
V torek, 19. oktobra 2010, je bila 1. konstitutivna seja Sveta KS Frankolovo, na kateri sta bila na osnovi tajnega glasovanja
izvoljena predsednik in podpredsednik Sveta KS Frankolovo. Na sejo so bili povabljeni vsi bivši in novoizvoljeni člani Sveta KS ter
predsednik Občinske volilne komisije Občine Vojnik, Miran Pritekelj.
Dosedanji predsednik Sveta KS
Frankolovo, Dušan Horvat, je najprej
pozdravil vse prisotne. Na kratko je povzel
delo v preteklem mandatu. V zadnjih
štirih letih je Svet KS Frankolovo aktivno
delal predvsem na komunalnem področju
in področju sociale. Veliko pozornosti
je bilo namenjeno projektom, ki so v KS
Frankolovo na prednostni listi, a žal za
njih ni zagotovljenih finančnih sredstev v
proračunu Občine Vojnik.
Iskreno se je zahvalil vsem dosedanjim
članom Sveta KS za dobro sodelovanje,
predvsem komunalni komisiji in strokovni
sodelavki za njihovo delo. Novoizvoljenim
članom sveta je zaželel veliko uspehov pri
delu v KS Frankolovo.
Nadaljevanje seje je vodil Miran
Pritekelj, predsednik Občinske volilne
komisije, ki je najprej podal poročilo o
izidu volitev.
V Svet KS Frankolovo so bili izvoljeni
naslednji kandidati: Anton Brecl, Milan
Dečman, Andrej Vezenšek, Matej Štante,
Vida Lozej, Roman Pinter in Dušan Horvat.
Potrdili so mandat članov Sveta KS in
sprejet je bil ugotovitveni sklep o izvolitvi
članov Sveta KS Frankolovo.
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Pod četrto točko dnevnega reda so
izvoljeni člani med seboj predlagali
kandidate za izvolitev predsednika
Sveta KS. Na osnovi predlogov je bilo
očitno, da jim ni vseeno, kdo bo prevzel
funkcijo predsednika, prevladalo pa je
mnenje, da naj bo predsednik KS član
Občinskega sveta Občine Vojnik. Izmed
treh predlaganih kandidatov sta dva
privolila v kandidaturo za predsednika. S
tajnim glasovanjem je bil s štirimi glasovi
izvoljen Dušan Horvat. Na predlog novega
predsednika, kot je zapisano v statutu,
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pa je bil s tajnim glasovanjem, s štirimi
glasovi za podpredsednika potrjen Andrej
Vezenšek.
Oba sta se iskreno zahvalila za zaupanje
v prepričanju, da bodo dobro sodelovali
in delali za dobrobit kraja in krajanov
Frankolovega.
Ob koncu se je Dušan Horvat zahvalil
tudi Miranu Priteklju, predsedniku OVK,
za strokovno vodenje 1. konstitutivne seje
Sveta KS Frankolovo.
Ines Novak
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Turizem
ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Prireditev je potekala v petek, 8. oktobra
2010,
s pričetkomVelike
ob 17.količine
uri, v Celju.
lahko prenašajo.
Rota
Kot
gost
in
častni
pokrovitelj
projekta
virusov se izločajo z blatom okuženih
je sodeloval
države,
dr.
oseb,
z rokamitudi
pa sepredsednik
prenesejo na
različne
Danilo
Türk.
Letošnje
ocenjevanje
krajev
predmete. Otroci lahko izločajo Rota
in vseh
drugih
sodelujočih
projektu
viruse
že pred
in tudi
po pojavuv driske.
V
Turistične
zveze
Slovenije
(TZS)
Moja
družini se ti virusi pogosto prenesejo
na
deželadružinske
– lepa in gostoljubna
z večdesetletno
ostale
člane in bližnje
kontakte.
tradicijo,
ki
že
dolgo
sledi
smernicam
tako
Cepljenje proti Rota virusni okužbi
imenovanega
zelenega
turizma
v
okviru
ni v programu obveznega zdravstvenega
trajnostnega razvoja,
je bilo
sklenjeno
na
zavarovanja,
zato morajo
cepivo
plačati
prireditvi
v
Celju
s
podelitvijo
priznanj
starši.
najboljšim,
prvouvrščenim
v obliki
Doza stane
72 €, torej tudi
je potrebno
prehodnih
zastav.
V
tekmovanju
s
odšteti 144 €.
poglavitnim
poslanstvom
urejanja
in
V tej situaciji – gospodarski krizi – je
za mnoge starše to velik izdatek.
Nekateri siinformacije
cepljenja ne morejo
Turistične
privoščiti, zato stopimo korak naproti
Na našem spletnem portalu ste izrazili,
in podprimo možnost brezplačnega
da si želite turističnih informacij na enem
cepljenja.
mestu. Zato smo se odločili, da v delu
IZBIR za vas uredimo celovite turistične
NIHČE NI TAKO VISOKO KOT
informacije in vas sproti obveščamo o
TISTI,
novostih na tem področju.
KI POKLEKNE K POMOČI
POTREBNIM OTROKOM!
To področje bo v celoti zaživelo v
začetku meseca novembra, ko bomo
Sporočamo vam, da bomo tudi v
pridobili tudi vse najnovejše podatke
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
naših ponudnikov.
tej akciji. Za vse dodatne informacije se
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
Seveda pa bomo veseli vaših predlogov
com ali na članice Ženskega odbora SDS
in pobud, ki jih lahko posredujete pisno
Vojnik.
na naslov Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik ali v elektronski obliki na
Majda Krošelj,
naslov: obcina@vojnik.si.
predsednica ŽO SDS Vojnik

ohranjanja okolja sta sodelovali dobri
dve tretjini slovenskih krajev, razdeljenih
po kategorijah, prilagojenih značilnostim
naselja in turistični ponudbi. V panožnih
tekmovanjih so se pomerili še srednje
šole in osnovne šole ter vrtci, turistične
kmetije, kampi, mladinska prenočišča,
vojašnice in bencinski servisi Petrola.
Kot posebna kategorija so bila ocenjena
mestno, vaško in trško jedro. Prvič letos je
potekalo tudi poskusno spletno glasovanje
za NAJlepše – NAJgostoljubnejše večje
mesto, zdraviliški in turistični kraj.
Posebno priznanje za celostno ureditev in
oživitev turističnega utripa pa je bilo prav

tako prvič podeljeno pod oznako presežek
leta.
V kategoriji kmetij z dvema jabolkama
je poleg kmetij Široko z Mosta na Soči ter
Dujčeve domačije iz Vremskega Britofa
dobila priznanje tudi izletniška kmetija
Olge in Avgusta Slemenška iz Razgorja
pri Vojniku. Za odličen dosežek jima
iskreno čestitamo!
Pripravila in povzela: Petra Pehar Žgajner

Petra Pehar Žgajner
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Spoštovane občanke in občani
Za nami so tudi volitve, na katerih ste nam izkazali
močno zaupanje in za to se vam iskreno zahvaljujemo.
Delo bomo nadaljevali odločno in skupaj z vami
oblikovali takšno Občino Vojnik, ki bo najbolj prijazna
svojim občanom.

MILAN DEČMAN,
predsednik OO SDS Vojnik

29. oktober 2010		

17

OgledalO 4/78

Kmetijstvo

ZAČETNI TEČAJ IZ EKOLOŠKEGA
KMETOVANJA

Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja obsega približno 25 ur v dveh sklopih.
Prvi sklop predstavlja teoretični del tečaja in ga izvedemo v dveh zaporednih dneh v
predavalnici, drugi sklop oziroma praktični del pa v enem dnevu, ki je v celoti namenjen
strokovni ekskurziji.
Teoretični del tečaja bomo na Kmetijsko
gozdarskem zavodu Celje v letošnjem letu
izvedli 18. in 19. novembra 2010, praktični
del pa v času vegetacije (spomladanskopoletni čas) naslednjega leta.
Začetni tečaj ponudi celovit vpogled
v ekološko kmetovanje, zato ga
priporočamo vsem, ki se odločajo za vstop
v ekološko kmetovanje, kot tudi tistim, ki
že ekološko kmetujete. Tečaj priporočamo
še uporabnikom ekoloških živil in drugim,
ki jih zanima tovrstna pridelava.
V okviru tečaja predstavimo pravnoformalne okvirje ekološkega kmetovanja,

organiziranost ekoloških pridelovalcev,
pomen kontrole v ekološkem kmetovanju
ter osvetlimo najpomembnejša področja,
ki v času preusmeritve kot tudi kasneje
vplivajo na uspešnost kmetije. Predstavljene
so strokovne podlage s področja rastlinske
pridelave (kompostiranje, zaščita rastlin,
obvladovanje
plevelov,
gnojenje,
oskrbovanje travnikov itd.) ter živinoreje
(preureditev hlevov, krmljenje živali, …).
Opredelimo tudi možne načine trženja
ekoloških kmetijskih pridelkov in živil.
V zadnjem dnevu tečaja pa si v okviru
strokovne ekskurzije ogledamo nekaj

dobrih praks ekološkega kmetovanja v
Sloveniji.
V kolikor želite v prihodnje pridobiti več
informacij o ekološkem kmetovanju in se
udeležili predstavljenega tečaja, se lahko
prijavite pri vašem terenskem kmetijskem
svetovalcu na posameznih izpostavah za
kmetijsko svetovanje KGZS – Zavoda
Celje oziroma direktno pri specialistu za
ekološko kmetovanje (tel.: 03/42-55-513
ali e-naslov: mitja.zupancic@ce.kgzs.
si). Prijava je predpogoj za udeležbo in je
obvezna.
Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.
KGZS – Zavod CE

PELINOLISTNA AMBROZIJA (Ambrosia artemiisifolia L.)
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemiisifolia L.) je tujerodna invazivna rastlina, s katero se tudi v Sloveniji srečujemo že kar
nekaj let. Cvetni prah pelinolistne ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov in predstavlja zelo resno tveganje za zdravje
ljudi, zato so nanjo pozorni zlasti tisti, ki v času njenega cvetenja občutijo negativne posledice na svojem zdravju. V kmetijstvu vpliva
na zmanjševanje pridelka žit, sončnic, koruze, … povzroča težave pri spravilu pridelka, na travnikih in pašnikih močno zmanjšuje
kakovost krme (živina je ne mara) ter kvari mlečne proizvode (priokus).
V Sloveniji se z ambrozijo srečujemo
večinoma na robovih njiv, posejanih s
koruzo, krompirjem, z bučami in vrtninami.
Sicer imamo v Sloveniji kolobar, ki
ambroziji ne ustreza najbolj in tudi zato jo
v kmetijstvu še zadovoljivo obvladujemo.
Ker je nezahtevna glede rastnih razmer,

je predvsem plevel zapuščenih in
neobdelanih površin oziroma površin,
kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov
prišlo do večjih premikov zemlje. Največ
je najdemo ob cestah, železniških progah,
ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih
obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter

v primerih slabe komunalne urejenosti
javnih in drugih površin, od koder se lahko
širi na kmetijska zemljišča.

Prepoznavanje

Rod Ambrosia sestavlja približno 40
vrst, ki večinoma izvirajo iz Severne
Amerike. Spada v družino nebinovk
(Asteraceae). Cvetoče rastline ambrozije
imajo značilnosti, na podlagi katerih jih je
mogoče razlikovati od drugih vrst. Sejance
in mlade rastline pa je težje prepoznati.
Za ambrozijo pogosto zamenjujemo zlasti
vrste, ki spadajo v druge rodove družine
nebinovk, kot so Artemisia, Tagetes,
Senecio in Tanacetum ali pa tudi rastline,
ki spadajo v druge družine, zlasti tiste s
pernato oblikovanimi listi in druge vrste
ambrozij (npr. trikrpo ambrozijo, trajno
ambrozijo, …).
Pelinolistna ambrozija je poletna
enoletnica, katere semena so kaliva zelo
dolgo. Je pokončna in vitka rastlina,
običajno visoka od 30 cm do 2 m ter je
navadno precej razvejana. Posamezno
rastoče rastline so pogosto nižje in bolj
razvejane. Listi so sestavljeni in nazobčani
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(plodovi plavajo na vodi) ter seveda tudi
človek. Najpogosteje se plodovi s semeni
prenašajo z mulčerji, s kosilnicami,
kombajni, sejalnicami in z drugimi
obdelovalnimi stroji, organskimi odpadki
in obdelavo tal, s semenom gojenih rastlin
in v hrani za domače živali, z železniškim
in cestnim transportom, ob poplavah, …

Alergenost ambrozije

Cvetni prah pelinolistne ambrozije je
eden najmočnejših znanih alergenov in
predstavlja zelo resno tveganje za zdravje
ljudi. Cvetni prah spada med najpogostejše
povzročitelje senenega nahoda, pogosto
pa povzroča hude simptome, podobne
astmi. Pelinolistna ambrozija vsebuje tudi
eterična olja, ki lahko povzročijo draženje
kože. Pogoste so tudi navzkrižne reakcije
z drugimi alergenimi rastlinami iz rodu
Ambrosia.

kot pri praproti, dolgi so 4–10 cm. Na obeh
straneh so svetlo zeleni z bledimi žilami
ter belimi dlačicami na spodnji strani
listov. Steblo je rdečkasto in dlakavo,
pri tleh debelo 2–4 cm. Ženski cvetovi
so neopazni, posamični ali v majhnih
skupinah in se nahajajo v zalistju vrhnjih
listov. Moški cvetovi so zeleni in majhni
(2–4 mm), združeni v podolgovate cvetne
glavice (socvetja) na koncu vrhnjih vej.
Rastlina cveti od konca julija do novembra
(do prve slane), odvisno od podnebnih
razmer. Je vetrocvetka in v zrak sprošča
velike količine cvetnega prahu (v sušnih
letih več, v mokrih letih manj pelodnih
zrn). Plod je rdeče-rjav in olesenel, se ne
odpre ter v dolžino meri 3–4 mm. Rastlina
odmre ob prvi slani. Ima izjemno veliko
sposobnost razmnoževanja (oblikuje
veliko semen, ki so kaliva tudi po daljšem
obdobju mirovanja v tleh).

oprašuje veter, semena pa lahko tvori s
samooplodnjo. Semena padejo neposredno
iz matične rastline in večina semen tudi
ostane v njeni bližini. Steblo pelinolistne
ambrozije se zlahka prelomi, vendar
rastlina prenese odstranitev vrha stebla in
listov. Ima visoko sposobnost nove rasti,
kar ji omogoča cvetenje in tvorjenje semen
tudi po košnji ali drugih posegih, ki se med
sezono večkrat ponovijo. Seme ob zrelosti
preide v stanje mirovanja. Del semena
prične kaliti spomladi.

Širjenje

Večji del plodov pade na tla blizu ali
pod samo matično rastlino. Plodove lahko
raznašajo ptice, vodni tokovi in taleči sneg

Ukrepi za preprečevanje širjenja

Preprečevanje
škodljivih
vplivov
pelinolistne ambrozije je mogoče le
z doslednim odstranjevanjem rastlin
in preprečevanjem njenega cvetenja
oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi
dalje. Pelinolistna ambrozija je pri nas
že tako razširjena, da lahko z umnim
ukrepanjem le preprečimo ali upočasnimo
širjenje rastline in tako vplivamo na
zmanjšanje škode, ki je že in še bo nastala
zaradi nje. Za preprečevanje razvoja
ambrozije uporabljamo različne metode,
ki jih lahko uporabimo samostojno ali v
kombinacijami z drugimi metodami, da
omejimo kalitev semena. Izbira metode je

Biologija in ekologija

Pelinolistna ambrozija začne kaliti
spomladi (aprila). Ustrezajo ji zlasti
sončne lege in topla mesta z bogatimi
hranilnimi snovmi in rahlo kislimi tlemi.
Je rastlina kratkega dne. V Srednji Evropi
običajno cveti od julija do oktobra.
Sproščanje cvetnega prahu se začne ob
sončnem vzhodu, se nadaljuje tekom
dopoldneva in doseže najvišjo intenziteto
okrog poldneva. Glavna sezona sproščanja
cvetnega prahu je avgusta in septembra
(lahko se začne že konec junija in traja vse
do konca oktobra). Cvetni prah ambrozije
na večje razdalje raznaša veter (širi ga
lahko tudi 200 km daleč). Semena dozorijo
od sredine avgusta naprej. Cvetove
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odvisna od števila rastlin, njihove razvojne
faze, zastopanosti semen ambrozije v tleh,
rastišča in načina rabe zemljišč.
V času, ko na posameznem območju
oziroma površini opazimo posamične
rastline ambrozije, je smiselno vse rastline
populiti s korenino vred še pred cvetenjem
oziroma preden semena dozorijo. Cvetoče
rastline uničujemo popoldan, izpuljene
rastline pa posušimo, ali kompostiramo ali
sežgemo. Pri delu uporabljamo rokavice
in oblačila, ki pokrijejo celotno telo,
očala in masko. Med mehanske ukrepe
uvrščamo tudi prekopavanje ali oranje.
Z izvedbo tega ukrepa semena ambrozije
zakopljemo vsaj 10 cm globoko in tako
preprečimo njihovo kalitev. Tik pred
cvetenjem je v primeru, da ne moremo
opraviti puljenja rastlin, smiselen ukrep
košnja ali mulčenje. Košnjo ali mulčenje
opravimo čim bližje tlom, da kar najbolj
zmanjšamo možnost obraščanja. V času,
ko semena dozorijo, ne kosimo več, saj
lahko s košnjo pripomoremo k raznašanju
semena. Rastline lahko po košnji razvijejo
več vodoravnih stranskih poganjkov
s cvetovi, ki rastejo tik nad površino
tal in jih pri naslednji košnji težko ali
pa sploh ne moremo odstraniti, zato je
smiselna kombinacija s prekopavanjem
ali ožiganjem s plamenom ali uporaba
herbicidov.
Na podlagi poskusov učinkovitosti
herbicidov, ki jih v Sloveniji uporabljamo
za zatiranje plevelov v poljščinah, trajnih
nasadih, strniščih ter na nekmetijskih
zemljiščih, je mogoče ugotoviti, da imamo
dovolj učinkovitih herbicidov, s katerimi
preprečujemo širjenje te plevelne vrste.
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Zlasti to velja za zatiranje ambrozije
v koruzi. Težave z zapleveljenostjo z
ambrozijo lahko pričakujemo v posevkih
sončnic (ambrozija in sončnica sodita v
isto botanično družino), soje in ovsa ter
pri pridelavi zelenjave. Ne pozabimo,
da je uporaba herbicidov omejena na
vodovarstvenih območjih in ob vodotokih
ter prepovedana v ekološki pridelavi, kar
seveda še otežuje njeno zatiranje oziroma
od nas zahteva še bolj dosledno upoštevanje
ustreznega kolobarja, obdelave tal ter
oskrbe gojenih rastlin.
Čeprav se z ambrozijo pri nas srečujemo
že nekaj let in se njene nevarnosti že vrsto
let zavedajo v mnogih državah, kjer raste,
smo v Sloveniji zadevo po zakonodajni
plati pričeli urejati šele letos.
Tako je 19. maja 2010 pričel v
Sloveniji veljati Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (ZZVR-1C; Ur. l. RS,
št. 36/2010), ki je opredelil pelinolistno
ambrozijo in druge neofitne vrste iz rodu
Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih
se izvajajo fitosanitarni ukrepi. Zakon
nalaga imetnikom zemljišč, da morajo
izvajati ukrepe za zatiranje in o vseh novih
ali nepričakovanih pojavih ambrozije ter
o problematičnosti zemljišč, kjer raste,
nemudoma obvestiti pristojne fitosanitarne
organe.
4. avgusta 2010 je v Sloveniji stopila v
veljavo še Odredba o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l.
RS, št. 63/2010). Z omenjeno odredbo ima
celotno ozemlje Republike Slovenije status
posebnega nadzorovanega območja in smo
imetniki zemljišč, na katerih raste škodljiva
rastlina, z namenom preprečevanja širjenja
in zatiranja škodljive rastline dolžni izvesti
naslednje ukrepe:
- odstraniti škodljive rastline s
koreninami vred ali odstraniti njihov
nadzemni del na način, da se škodljiva
rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
- opraviti nadaljnja redna opazovanja
zemljišč v rastni dobi do konca septembra.
Odstranitev škodljive rastline se izvede
na stroške imetnika zemljišča.
S težavami, ki jih povzroča ta rastlina,
se srečujemo tako na kmetijskem, kot
tudi zdravstvenem in okoljevarstvenem
področju. Uspehe lahko pričakujemo le ob
dobri osveščenosti in tesnem sodelovanju
vseh vpletenih.
Pripravila: Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr.,
svetovalka specialistka II (za varstvo rastlin)
pri KGZS – Zavod Celje

29. oktober 2010

Spoštovani volivke in volivci!
SD Socialni demokrati Slovenije
Občinski odbor SD Vojnik se
zahvaljujemo za izraženo podporo na
Lokalnih volitvah 2010 vsem svojim
volivkam in volivcem.
Zahvaljujemo se tudi vsem kandidatkam
in kandidatom, ki so kandidirali na listah
za Svete krajevnih skupnosti in Občinski
svet Občine Vojnik.
Veseli smo vsakega izboljšanja
rezultatov, ki smo jih dosegli na lokalnih
volitvah 2006. Vendar pa nas rezultati ne
bodo odnesli v nebo, ker vemo, da je v
Občini Vojnik veliko nerešenih zadev.
Sledili bomo programu, katerega smo
Vam posredovali v Volilnem ogledalu in
Zloženkah, katere smo poslali v vsako
gospodinjstvo.
Naši izvoljeni kandidati bodo podprli
tudi predloge drugih izvoljenih, seveda
če bodo ti predlogi v korist vseh občank
in občanov v Občini Vojnik.
Vsem izvoljenim v Občinski svet in
Svete Krajevnih skupnosti pa iskrene
čestitke!
S spoštovanjem in lep pozdrav!
Občinski odbor SD Vojnik
Jernej OBAD,
podpredsednik

Kotli na lesno biomaso
FRÖLING
- polena
- peleti
- sekanci
GSM: 041 383 383
www.biomasa.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Društvo »Raznolikost podeželja« (Mojca Krivec, KGZS – Zavod CE, upravljavec LAS)

Umaknjen 3. javni poziv za oddajo projektnih predlogov
za izvajanje Lokalne razvojne strategije za leto 2011:
V skladu s sklepom UO Društva
»Raznolikost podeželja« z dne 31. 8. 2010
je 3. javni poziv Društva »Raznolikost
podeželja« za oddajo projektnih predlogov
za izvajanje »Lokalne razvojne strategije
občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007–
2013« za leto 2011 umaknjen. Razlog za
sprejem sklepa o umiku Javnega poziva
so potrebne organizacijske spremembe
delovanja LAS, ki se bodo po navodilih
MKGP izvedle v prihodnjih mesecih.
Javni poziv za leto 2011 bo z nekaterimi
vsebinskimi dopolnitvami kmalu ponovno
objavljen. Ko bodo sprejeti predpisi, ki
bodo vplivali na višino sofinanciranja, pa
bo objavljena dopolnitev javnega poziva
za leto 2011. Konec avgusta zaključeni vsi
projekti iz LIN 2008 in 2009
O zaključku projekta »Razvoj ponudbe
učnih in oglednih vsebin na podeželju«
smo že poročali. Za zainteresirano javnost
bomo konec oktobra ali v začetku novembra
pripravili predstavitev zaključkov in
rezultatov vseh osmih projektov. Kraja in
datuma še ne vemo, zato vas vabimo, da
spremljate obvestila na naši spletni strani
www.raznolikost-podezelja.si.

Kraške jame na območju občin
Celje, Laško, Štore in Vojnik (Mojca
Hribernik, KŠJK ‘Speleos-Siga’
Velenje)

kljub temu, da to ni naravna kraška jama,
poln kraških pojavov. Po ogledu rudnika
smo šli še do slapu Sopot na Lahomnici.
Udeleženci naravoslovnega dne so bili
večinoma mladi do 25 let in iz različnih
krajev Slovenije. Tudi s Ptuja, iz Ljubljane.
Na ekskurziji Kraške jame v okolici
Celja in Štor smo se peš podali skozi
Bojanski graben in potem še na Bojanski
vrh. Ob poti smo si ogledali manjše kraške
jame. Veseli pa smo bili, da so bili skoraj
vsi udeleženci iz občin Celje in Štore –
domačini. Še posebej smo bili veseli otrok,
saj je ravno izobraževanje mladih najbolj
učinkovito.
Na ekskurziji Kraške jame v okolici
Celja in Laškega smo si na Celjski koči
ogledali, kje je bilo nekoč brezno. Potem
smo se na Tovstem vrhu spustili v manjše
brezno. Od tam pa smo šli ponovno v
rudnik v Padežu.
Vsem udeležencem bi se v imenu kluba
zahvalila za prijetno družbo in upam, da se
še kdaj vidimo.

Izboljšanje prepoznavnosti in
kakovosti učnih ter oglednih vsebin
na podeželju (Mojca Krivec, KGZS –
Zavod CE, vodja projekta)
Projekt

predstavlja

nadgradnjo

in
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nadaljevanje projekta »Razvoj ponudbe
učnih in oglednih vsebin na podeželju«.
Nastal je na pobudo ponudnikov, ki
so po sprejetju prvih skupin ugotovili,
da je prenos znanja, bogate tradicije
podeželja in kulturne dediščine na mlade
zelo zahtevno delo. Zaradi tega želimo z
izvedbo usposabljanj in pripravo učnih
listov dvigniti kakovost izvedbe učnih
programov. Poleg tega želimo tudi izboljšati
prepoznavnost obstoječe ponudbe v širši
okolici, saj gre za inovativno dopolnilno
dejavnost na kmetijah, s katero smo
potencialne uporabnike že seznanili s
katalogom, sedaj pa želimo ponudbo
predstaviti tudi na svetovnem spletu, ki
je najbolj razširjen medij. Ponudnike pa
bomo tudi opremili s tablami.
Ponudnike bo na dveh delavnicah na
temo podajanja učnih vsebin v mesecu
septembru usposabljal dr. Gregor Torkar.
Jeseni bomo izvedli še tečaj računalništva,
saj brez poznavanja osnov in uporabe
elektronske pošte v sodobnem svetu ne
gre.
Širšo javnost pa bomo seznanjali s
projektom preko prispevkov v občinskih
glasih na območju, ponudniki pa se bodo
predstavili tudi na raznih prireditvah in
sejmih.
Foto: Mojca Hribernik, 2010.

V avgustu smo jamarji končali s
projektom Kraške jame na območju občin
Laško, Celje, Vojnik, Štore. V avgustu smo
izvedli še zadnje ekskurzije in naravoslovni
dan o kraških jamah. Vse ekskurzije so
bile za udeležence brezplačne. Udeleženci
pa so dobili tudi prigrizek ali pa kar pravo
malico.
Prvo ekskurzijo smo izvedli že konec
leta 2009. Ogledali smo si manjše jame
ter slap ob poti na grad Lindek. Z gradu
Lindek pa smo imeli čudovit razgled na
kar lep del Slovenije.
Naravoslovni dan smo izvedli v
okolici Laškega. Najprej smo si ogledali
Ulčnikovo jamo v dolini Gračnice. Potem
Votlino nad Pljuskanico v Ložah. V Padežu
smo si ogledali nekdanji rudnik svinca
in srebra. Rudnik smo si ogledali, ker je
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Zahteve navzkrižne skladnosti
Kako poznati zahteve navzkrižne skladnosti in ohraniti plačila
ukrepov kmetijske politike?
Prijavite se za brezplačno svetovanje s področja navzkrižne
skladnosti na vaši kmetiji – pokličite vaše kmetijske svetovalce,
ki so usposobljeni za svetovanje iz vseh zahtev navzkrižne
skladnosti.
Kmetje se redno srečujejo s kontrolnimi pregledi Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki v Sloveniji
kontrolira plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pa tudi
izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti. Neizvajanje zahtev ima
za posledico znižanje neposrednih plačil (za 3 %, za 5 %, ali za
več – tudi do 100 %).
Navzkrižna skladnost je besedna zveza, ki pomeni skupek
različnih predpisov in ravnanj kmeta, ki so posebej pomembna za
ohranjanje zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja in dobrobiti
živali. V Uradnem listu RS, št. 7/2010 je bila objavljena nova
Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih
in okoljskih pogojih pri kmetovanju, ki določa vsa pravila za
izvajanje navzkrižne skladnosti.
V Sloveniji je bila navzkrižna skladnost uvedena v letu 2005,
v polni meri pa jo morajo kmetje izpolnjevati od leta 2007.
Od takrat kmetijski svetovalci, ki delujejo v okviru Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, pomagajo kmetom z nasveti za
izvajanje zahtev. Kmetje se lahko dogovorijo za pregled pri
svojem kmetijskem svetovalcu. Pregled poteka na kmetiji tako,
da svetovalec skupaj s kmetom sistematično preveri vse zahteve
navzkrižne skladnosti. Svetovalec lahko dokumentacijo, podatke
ali informacije, pridobljene med dejavnostjo svetovanja iz
navzkrižne skladnosti, posreduje le kmetu, ki upravlja kmetijsko
gospodarstvo, na katerem je bilo svetovanje izvedeno (13. člen
Uredbe sveta (ES), št. 73/2009 ), zato ti podatki niso podlaga
za kontrolo na terenu. Kmet od svetovalca pridobi ustrezno
informacijo o morebitnem neskladju, ki ga lahko odpravi še
pred uradno kontrolo ARSKTRP in se tako izogne znižanju
neposrednih plačil.
V letu 2010 so pričele veljati novosti na področju navzkrižne
skladnosti, ki so posledica prilagajanja evropski in nacionalni
zakonodaji. Pri večini zahtev se je povečalo število kazenskih
točk. Vsebinske spremembe so nastale tudi zaradi spremenjene
Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov ter novosti pri dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih. Uvedene so male kršitve, to so kršitve, ki bistveno ne
vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih
niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se dajo
odpraviti v času kontrole na kraju samem ali v 15 dneh po tem,
ko je bil kmet z zapisnikom obveščen o mali kršitvi.

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI SPET S SREBRNO
MEDALJO
Na letošnjem 48. meddržavnem ocenjevanju vina na sejmu
AGRIA v Gornji Radgoni je to spet uspelo Mirku Krašovcu z
vinom chardonnay pozna trgatev letnik 2009. V hudi mednarodni
konkurenci 679 vzorcev iz šestih držav je vino doseglo 83,33 točk
ter za malenkost zgrešilo 85 točk in zlato medaljo. Razveseljuje,
ker je to ocenjevanje na najvišji strokovni ravni po metodi 100
točk. Zato ima ta dosežek še posebno težo. Vsi vzorci so bili tudi
poslani na kemično analizo v Maribor. Mirko Krašovec se je v teh
letih iz ljubiteljskega vinogradnika razvil v vrhunskega vinskega
strokovnjaka.

Ponovno srebrni medalji nasproti
Vojniški vinogradniki se poleg ocenjevanja vin v domačen
kraju (na sedmih ocenjevanjih je bilo ocenjenih 864 vzorcev
ter podeljeno 216 zlatih, 297 srebrnih in 59 bronastih diplom
– medalj) in tudi drugje. Na prerezu letnika vinorodne dežele
Podravje, na Radgonskem sejmu, v Štorah, v Žalcu so njihova

Anton Jagodic, univ. dipl. inž. agr., KGZS

Iz zbranega grozdja so stisnili mošt za vino Vojničan
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Kmetijstvo

NOVA GENERACIJA

Spoštovane
volivke,
volivci!
Leta 2002 smo
mladi Občine
Vojnikcenjeni
s sloganom
HOČEMO SVOJ GLAS! dobili prvega
občinskega svetnika iz vrst mladih. Leta 2006 smo bili enako uspešni.
Hvala
vašseglas,
ki stedagaželimo
na letošnjih
lokalnih
volitvah
Letoszasmo
odločili,
biti SPET
NA SCENI!

namenili mladim!
Z vašo pomočjo je NOVA GENERACIJA SPET NA
SCENI!
Po svojih najboljših močeh se bomo trudili konstruktivno
sodelovati pri razvoju občine, uspešno razvijati
medgeneracijski dialog ter s svojimi predlogi aktivno
sodelovati v Občinskem svetu in ostalih delovnih telesih
Kandidata za župana Občine Vojnik Benedikta Podergajsa
podpiramo,
Občine
Vojnik.ker:
-

uspešno vodi občino že šestnajst let;
so vidni rezultati njegovega dela;
podpira delo v ljubiteljskih in humanitarnih društvih;
podpira enakovreden razvoj vseh treh krajevnih skupnosti;
se zavzema za kulturni dialog;
zna graditi solidarnost;
daje mladim možnost, da izrazijo želje in interese;
je mlad po srcu.
Lista volivcev NOVA GENERACIJA

Spoštovani!
Če si želite novih obrazov, če ste mladi in mladi po srcu. Če čutite z mladimi in če nas imate radi,
bodite z nami na sceni in pojdite 10. oktobra 2010 na volišče ter oddajte svoj glas za nas mlade!

=
spet na sceni!
Tadej Zabav,
lista volivcev NOVA GENERACIJA

Aktualna vinska kraljica 2010
vina dosegala najvišje ocene, tudi prvake sort. Med njimi je tudi Spoštovane vinogradnice in vinogradniki!
društveni ponos, vino Vojničan. Skrbno delo vinogradnika –
Gotovo ste že vsi potrgali grozdje v vinogradih, tako da lahko
kletarja je obrodilo sadove, kar je za naše kraje, ki niso Listo
izrazito
smo sestavili
z namenom,
tudi mladi svoje leto
mesto zaključeno.
v občinskem svetu.Seveda
S svojimi razmišljanji
in predlogi želimo
rečemo,
dadajebomo
za imeli
vinogradnika
pa ni čisto
vinogradniško področje, presenetljivo. Je to tudi posledicanamreč
delakonstruktivno
in
in aktivno sodelovati pri razvoju občine. Zavzemati želimo stališča do pomembnih javnih vprašanj, se potegovat
tako, saj se nadaljuje delo v vinski kleti, ki ni nič manj zahtevno.
truda domačega vinogradniškega društva?
za pravice in interese mladih, ohraniti mladim prijazno okolje, skrbeti za prepoznavnost občine, spodbujati zdrav način življenja
delomdobomo
kletarjenjem
še nadgradili
prostovoljstvo
in
v skupnosti terstrokovnim
razvijati čut odgovornosti
starejših,sinvalidnih
in drugače mislečih.
Z veseljem opažajo, da so se ocenjevanju pridružili tudi večji Sdelopravilnim
tisto,
kar
smo
že
dosegli
v
vinogradu.
pridelovalci. V društvu menijo, da so lepe ocene, ki krasijo njihove
Mladi vse prevečkrat opažamo, da nas starejši včasih kar nekako spregledajo in podcenjujejo. Toda tudi mi imamo svojo glavo s katero
res urejene kleti, lahko referenca za boljšo prodajo njihovega
V letošnjem
letu jenimamo
vinogradniško
naredilo
skorajvključiti
vse v gospodarske
znamo razmišljati, čeprav
morda zaradi mladosti
toliko izkušenj. S društvo
svojim znanjem
se želimo aktivno
kakovostnega vina.
tisto,
kar
si
je
zadalo
za
svoj
cilj.
Ne
bom
našteval
vsega,
saj
za uveljavljati na
procese in prispevati k fleksibilnejši poslovni politiki in ustvarjanju novih delovnih mest. Preprosto želimo svoje znanje
Sicer ocenjevanje vin ni osnovni cilj delovanja vinogradniškega
sproti
poskrbi
tajnik,
Pavle
Leskovar,
za kar se mu ob tej
delovnih mestih vtoožjem
in širšem
lokalnemnaš
območju
in si ustvariti
poklicno
kariero ter družino.
društva. Želja je, da bi vsi člani imeli v svoji kleti odlično vino, priložnosti iskreno zahvaljujem. Malo bolj bi se mogoče dotaknil
Naš prioritetni cilj je združevati mladino in uspešno razvijati medgeneracijski dialog ter s svojimi predlogi aktivno
ki ga bodo s ponosom ponudili gostom. Sama ocenjevanja
pa so v občinskem
minulesvetu
vinske
trgatve,
ki smo
izpeljali
sodelovati
in ostalih
delovnih
telesihjoObčine
Vojnik.9. oktobra v Vojniku. Po
najboljša šola pravilnega kletarjenja – enologije. Že podatek, da je mnenju mnogih je prireditev zelo lepo uspela. Tudi potomka stare
bilo na primer leta 2006 na ocenjevanju kar 33 % vzorcev zaradi trte je dala res lep in kakovosten pridelek, kar je v letošnjem letu
raznih napak izločenih, govori temu v prid.
Vse člane ter njihove prijatelje vabijo na VIII. KLETARSKI
VEČER (delovna pokušnja mladega vina). Vsem prinesenim
vzorcem bodo izmerili žveplo, kisline, ostanek sladkorja.
Strokovnjakinja Tadeja Vodovnik pa bo vse vzorce pregledala,
ugotavljala morebitne napake ter svetovala, kako jih odpraviti.
Oglasi ogledalo.indd 4

9/15/1

Vse Vojničane društvo vabi na svoje prireditve:
MARTINOVANJE (blagoslov mošta), ki bo v soboto, 13. 11.
2010;
VIII. KLETARSKI VEČER (delovno pokušnjo mladega
vina) – december 2010.
Oglasi ogledalo.indd 5

Pij malo, pij dobro!

9/15/10 3:16:02 PM

Pavle Leskovar
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Podpora projekta BUČKE 2010 (Kulturno info
točka za mlade 2010)

redkost. Tisti, ki ste že imeli grozdje, ste ga prinesli, tako da se
bo lahko nadaljevala tradicija našega društvenega vina Vojničan.
Razveseljivo je tudi to, da ste se te prireditve udeležili v tako
velikem številu, kar je zares velika nagrada organizatorjem. Vsem
in vsakomur iskrena hvala. Letos smo se odločili, da na tej vinski
trgatvi organiziramo tudi tekmovanje za najboljši pražen krompir.
Zanimanje za tekmovanje je bilo veliko, saj je sodelovalo kar
9 ekip. Strokovna komisija je ocenila, da je spražil najboljši
krompir Bogdan Lilija s Frankolovega. Vsem, ki ste se trudili s
krompirjem, še enkrat iskrena hvala.
Še v letošnjem letu pa želimo izpeljati sedaj že tudi tradicionalno
prireditev Martinovanje, ki bo 13. novembra pred kmetijsko

V tekočem letu je ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport –
Urad RS za mladino stekel projekt BUČKE 2010 (Kulturno info
točka za mlade 2010). Naš namen je podpirati in informirati
mlade, srednješolce in študente v Savinjski regiji. Mlade želimo
vzpodbuditi k večjemu udejstvovanju na način prostovoljnega
dela za področje kulture, kulturne dediščine in turizma. V
začetku leta smo odprli Kulturno-info točko – KIT, v kateri
pripravljamo razstave, mlade informiramo ter jim nudimo
brezplačni dostop do svetovnega spleta. V naš projekt želimo
vključiti tudi brezposelne osebe, zato še naprej sodelujemo z
Zavodom RS za zaposlovanje, PUM Celje, kot tudi z drugimi
podpornimi organizacijami. Mladim predstavljamo različne
oblike in možnosti zaposlovanja, predvsem na neprofitnem in s
poudarkom na kulturnem področju. Prav tako v sklopu projekta
organiziramo javne okrogle mize, predavanja in razne delavnice.
Mladim želimo predstaviti in jih naučiti, kako oblikovati
projektno idejo, jo pripraviti na razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev in jo tudi izvesti ter razne oblike prostovoljnega dela.
Vse mlade, ki si želite svoje znanje nadgraditi in stremite
k neformalnemu izobraževanju ali pa se želite le družiti in
spoznavati nove ljudi, vabimo k sodelovanju pri projektu.
Obenem vabimo k medsebojnemu sodelovanju tudi šole,
mladinske organizacije, društva …, ki želijo, da v njihovih
prostorih organiziramo predavanja ali delavnice (grafične,
lutkovne, likovne …); tako lahko pripomorejo pri neformalnem
izobraževanju mladih.
V sklopu Kulturno-info točke KIT organiziramo delavnice, ki
ustrezajo učnemu načrtu oz. programu posamezne šole. Vsaka
izvedena delavnica pomeni nadgradnjo teoretičnega znanja, ki
ga posameznik pridobi v šoli.
Delavnice potekajo skozi celo šolsko leto 2010/2011 v
dopoldanskem času (8.00–15.00) ali popoldanskem času (12.00–
19.00). Morebitne lokacije izvedenih delavnic so naslednje:
šola, Kulturno info točka KIT, Galerija Maleš, Galerija Piros,
turistične kmetije, TIC-i, trgovski centri, Mestna tržnica Celje.

trgovino v Vojniku.
Poleg
blagoslova
mladega vina in veliko
kulturnega
dogajanja
bomo letos prvič v
Vojniku
organizirali
tekmovanje za najboljši
golaž.
Vabljeni
k
sodelovanju. Tisti, ki se v
kuhanju golaža ne boste
pomerili, pa boste lahko
nazdravili z mladim
vinom, letnikom 2010.
Pridite!
Mirko Krašovec,
predsednik VVD Vojnik
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Ponujamo delavnice na temo aktualne razstave v KIT-u in na
temo kulturne dediščine (tisk grafik, tisk slovenskih ornamentov,
izdelovanje lutk, likovno snovanje – risanje in slikanje, turizem
na podeželju, izdelovanje mlinov in kozolcev iz lesa, izdelava
makete flosar, lončarski in kiparski izdelki, pravljice, …).
V kolikor vas zanima medsebojno sodelovanje, se oglasite v
naših prostorih na Linhartovi 18 pri Mestni tržnici Celje ali nas
pokličite na tel. št. 03 492 63 34 oz. nam sporočite po e-pošti na
naslov mladi@portab.si.

Urša Holcinger,
projektna tajnica Porta B KIT

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 28/ 78, 29. OKTOBER 2010

VSEBINA:
1. POROČILO O IZIDU SPLOŠNIH VOLITEV ZA ŽUPANA, OBČINSKI SVET IN SVETE
KRAJEVNIH SKUPNOSTI FRANKOLOVO, NOVA CERKEV IN VOJNIK;
2. POVZETEK 1. REDNE – KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK;
3. POVZETEK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK;
4. OBVESTILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA;
5. OBVESTILO STARŠEM, KI IMAJO OTROKE VKLJUČENE V VRTEC.

Uradni del
OBČINSKA VOLILNA
KOMISIJA OBČINE VOJNIK
Keršova 8, Vojnik

Poročilo o izidu splošnih volitev za župana, Občinski
svet in Svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova
Cerkev in Vojnik
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati skupaj
7030 volivcev, od tega jih je bilo 7030 vpisanih v volilni imenik.
Na volitvah dne 10. oktobra je skupno glasovalo 3639 volivcev.
Za volitve župana je bilo oddanih 3639 glasovnic.
38 glasovnic je bilo neveljavnih, in sicer ker so bile glasovnice
prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, glasovnice so bile
prečrtane, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca.
Veljavnih glasovnic je bilo 3601.
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
BENEDIKT PODERGAJS  	    2179 glasov ali 61,89 %,
DUŠAN HORVAT 		    899 glasov ali 25,53 %,
IGOR PRAZNIK 		    369 glasov ali 10,48 %,
JERNEJ KVEDER		     74 glasov ali   2,10 %.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22-843/06, 70-3006/06 –
odločba US) potrdila, da je za župana izvoljen:
Benedikt Podergajs, roj. 18. 7. 1953, stanujoč Brezovnikova ul.
9, 3212 Vojnik.
Seznami izvoljenih kandidatov za Občinski svet Občine Vojnik
in Svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik
so v prilogi poročila.
Seznam izvoljenih kandidatov za Občinski svet Občine Vojnik
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 9
Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 352
% glasov: 20,39 %
Št. izvoljenih: 3
Zap. št. Kandidat
1.
JANEZ KARO
2.
VIKTOR ŠTOKOJNIK
3.
DANICA JEZERNIK
Lista: 5 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 137
% glasov: 7,94 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.
BRANKO PETRE
Lista: 6 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 360
% glasov: 20,86 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1.
MILAN DEČMAN
2.
EGIDIJ ČRETNIK
OgledalO 4/78
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Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 343
% glasov: 19,87 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1.
LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK
2.
DUŠAN HORVAT
Lista: 9 – Lista za razvoj Občine Vojnik
Skupno št. glasov: 148
% glasov: 8,57 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.		
JOŽE (LIMBO) SMODEJ
Seznam izvoljenih kandidatov
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 9
Lista: 1 – Nova Generacija
Skupno št. glasov: 99
% glasov: 5,63 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.		
TADEJ ZABAV
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 125
% glasov: 7,11 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.
SAMO KUNEJ
Lista: 4 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 159
% glasov: 9,04 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.
MARIJA JEVŠENAK
Lista: 6 – Lista za razvoj Občine Vojnik
Skupno št. glasov: 175
% glasov: 9,95 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.
JANKO ČEPIN
Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 126
% glasov: 7,17 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1.
LIDIJA ELER JAZBINŠEK
Lista: 8 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 348
% glasov: 19,80 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1.
IGOR PRAZNIK
2.
VILI HRIBERNIK
Lista: 11 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 421
% glasov: 23,95 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1.
BENEDIKT PODERGAJS
2.
MARJAN KOVAČ

Uradni del
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOJNIK
Volilna enota 1: FRANC JOŽEF KUZMAN
Volilna enota 2: LIDIJA ELER JAZBINŠEK
Volilna enota 3: MATJAŽ ŽGAJNER
Volilna enota 4: SAMO KUNEJ
Volilna enota 5: CVETKA KOŽELJ
Volilna enota 6: BRANKO PIKELJ
Volilna enota 7: MAKSIMILJAN LIPOVŠEK
Volilna enota 8: IVANA PLEŠNIK
Volilna enota 9: JERNEJ FALNOGA

– imenoval naslednje člane Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Samo Kunej – predsednik,
Branko Petre – član,
Tadej Zabav – član,
Marija Jevšenak – članica,
Dušan Horvat – član,
Milan Dečman – član,
Janko Čepin – član;
– imenoval članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja: Danico Jezernik. Sklep o imenovanju članice
Danice Jezernik prične veljati naslednji dan po pričetku
veljavnosti sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vojnik.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV
Volilna enota 1: FRANC (BRANKO) JEZERNIK
Volilna enota 2: ANDREJ RAUTER
Volilna enota 3: LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK
Volilna enota 4: DRAGO VIVOD
Volilna enota 5: VIKTOR BOŽNIK
Volilna enota 6: BRANKO DELČNJAK
Volilna enota 7: PAVEL BOŽNIK

Seznam izvoljenih kandidatov
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 9
Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JANEZ KARO		
2. VIKTOR ŠTOKOJNIK		
3. DANICA JEZERNIK		

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO
Volilna enota 1: ANTON BRECL
Volilna enota 2: MILAN DEČMAN
Volilna enota 3: ANDREJ VEZENŠEK
Volilna enota 4: MATEJ ŠTANTE
Volilna enota 5: VIDA LOZEJ
Volilna enota 6: ROMAN PINTER
Volilna enota 7: DUŠAN HORVAT

Lista: 5 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
1. BRANKO PETRE		
Lista: 6 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. MILAN DEČMAN		
2. EGIDIJ ČRETNIK		

Povzela: Vesna Poteko, mag.,
mag. Miran Pritekelj,

POVZETEK 1. REDNE – KONSTITUTIVNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK		
2. DUŠAN HORVAT		
Lista: 9 – Lista za razvoj Občine Vojnik
1. JOŽE (LIMBO) SMODEJ		

Občinski svet Občine Vojnik se je na 1. redni – konstitutivni seji,
dne 21. 10. 2010:
– seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev
v občinski svet in volitev župana, ki so bile dne 10. 10. 2010;
– izmed navzočih članov sveta imenoval tričlansko Mandatno
komisijo v sestavi:
Branko Petre – predsednik,
Danica Jezernik – članica,
Janko Čepin – član;
– ugotovil, da so volitve potekale zakonito, brez spornih mandatov
in da pritožb ni bilo;
– potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel ugotovitveni
sklep o konstituiranju Občinskega sveta Občine Vojnik (priloga
1 – seznam članov občinskega sveta, izvoljenih na volitvah 10.
oktobra 2010;
– s konstituiranjem občinskega sveta preneha mandat prejšnji
sestavi sveta;
– sprejel ugotovitveni sklep o potrditvi mandata župana Benedikta
Podergajsa, roj. 18. 7. 1953, Brezovnikova 9, Vojnik;
– se seznanil z nezdružljivostjo funkcije župana in svetnika in
ugotovil, da je z izvolitvijo za župana Benediktu Podergajsu
prenehal mandat svetnika;
– potrdil mandat svetnice Andreje Guzej;

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 9
Lista: 1 – Nova Generacija
1. TADEJ ZABAV		
Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1. SAMO KUNEJ		
Lista: 4 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. MARIJA JEVŠENAK		
Lista: 6 – Lista za razvoj Občine Vojnik
1. JANKO ČEPIN		
Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. LIDIJA ELER JAZBINŠEK		
Lista: 8 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. IGOR PRAZNIK		
2. VILI HRIBERNIK		
Lista: 11 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. BENEDIKT PODERGAJS		
2. MARJAN KOVAČ		
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Uradni del
POVZETEK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK

OBVESTILO MEDOBČINSKEGA
REDARSTVA

Občinski svet Občine Vojnik je na 1. izredni seji, dne 21. 10. 2010:

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami na sedežu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Keršova ulica 12,
3212 Vojnik:
– ponedeljek od 8.00 do 12.00;
– sreda od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 16.00.

– sprejel sklep, s katerim se začne postopek za spremembe ali
dopolnitve Statuta Občine Vojnik;
– sprejel osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vojnik;
– sprejeti osnutek preoblikoval v predlog;
– sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vojnik.
Sprememba prvega odstavka 28. člena Statuta Občine Vojnik se
glasi:
»Občinski odbori in komisije imajo 5 ali 7 članov, razen
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima
toliko članov, kolikor je strank, list in neodvisnih kandidatov v
občinskem svetu, vendar ima najmanj 5 članov.«
Povzela:
Tanja Golec Prevoršek

INŠPEKTORATA

IN

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu:
– 08205 1920, glavna inšpektorica;
– 08205 1921, občinski redarji;
– 03 577 20 21, fax.
Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:
– ponedeljek od 8.00 do 10.00, uradne ure INŠPEKTOR;
– sreda od 8.00 do 9.00, uradne ure OBČINSKI REDAR.
Uradne ure v prostorih Občine Šentjur:
– sreda od 8.00 do 10.00, INŠPEKTOR;
– petek od 8.00 do 9.00, OBČINSKI REDAR.

OBVESTILO STARŠEM, KI IMAJO OTROKE VKLJUČENE V
VRTEC
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da je rok za oddajo Vlog za znižano plačilo vrtca
za leto 2011 do 15. novembra 2010. Vloge morajo oddati vsi
starši, tudi tisti, ki so otroke vpisali v vrtec letos, npr. v septembru
ali še kasneje. Zamudnikom bo vrtec izstavil račun za polno
plačilo.
Urška Mužar,
svetovalka za družbene dejavnosti

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA JE KONTEJNER ZA PLASTIČNE ZAMAŠKE POSTAVLJEN DESNO OD VHODA
V OBČINO VOJNIK, Keršova ulica 8, v Vojniku. Kontejner je namenjen izključno plastičnim zamaškom.
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Šole in vrtci

Varno v prometu

PRVOŠOLKE SO PRESTOPILE ŠOLSKI PRAG
Tri deklice male, tri vesele prvošolkice,
so v šolo stopile ....
Prvi šolski dan je zagotovo za vsakega izmed nas prav poseben
dan. S prisrčno pesmico so naše prvošolke pred šolo sprejele
starejše učenke. Pospremile so jih v garderobo, nato pa so skupaj
sledile čebelici, ki jih je vodila do njihove učilnice. Tam pa ...
prav poseben slavnostni trenutek! Za prestop iz vrtca v šolo je
bilo potrebno prerezati slavnostni trak. Deklice so to pogumno
storile in svečano pričele njihov prvi šolski dan. V razredu so
jih pričakali ostali učenci, ki so jim pripravili kratek kulturni
program. Sledil je še sprejem v šolsko skupnost.

V začetku šolskega leta se nameni veliko pozornosti varnosti
v prometu. Policist Danilo Ungar nam je predstavil delo, ki
ga opravlja, in nam dal veliko napotkov, kako lahko sami
poskrbimo za varnost v prometu. Sprehodili smo se po šolskih
poteh v našem kraju ter se naučili pravilno in varno prečkati
cesto na vasi.
Sabina Penič, POŠ Nova Cerkev

Zdravi zobje ob zdravi prehrani
Naj si sposodim misel enega izmed staršev, ki nam je rekel:
»Tako sem vesel, da lahko moj otrok obiskuje to toplo, prijetno
šolo, za nas družinsko šolo.« Res je, naša šola je majhna, malo je
učencev, a vendarle po toplini, prijetnosti in dobrih medsebojnih
vezeh spada med šole velikih razsežnosti. Ta majhnost pa
daje nam, učiteljem, možnost, da lahko kljub kombiniranemu
pouku namenimo učencem dovolj časa, da spremljamo njihov
individualni razvoj in poskušamo sproti v čim večji meri
odpravljati vse težave, ki se pojavljajo pri pridobivanju novih
znanj. Hkrati pa dobro sodelujemo s starši, ki z veseljem
priskočijo na pomoč v najrazličnejših akcijah, ob različnih
skupnih druženjih pa se sprostimo prav vsi.
Zagotovo je vsak naš učenec kot član družine, s katerim so
spletene tople, prijazne vezi. To pa je zagotovo pogoj, da je pot
do znanja lahko še prijetnejša.
J.V.
POŠ Socka

V nedeljo, 5. 9. 2010, so učenci POŠ Nova Cerkev sodelovali
na prireditvi na gradu Lemberg.
Pod vodstvom Jolande Klauški so pripravili krajši
instrumentalni in pevski program. Otroci pa so lahko ustvarjali
v grajskih usvarjalnih delavnicah, ki sta jih pripravili in vodili
Sabina Penič in Suzana Jelenski Napotnik. Otroci so uživali v
izdelalovanju kronic in zapesnic ter se vživeli v prave kralje in
kraljične.

V mesecu septembru smo v okviru prvega naravoslovnega
dneva v 1. razredu v goste povabili Karolino Praprotnik. Ob
poslušanju pravljice o medvedku Šapiju smo se naučili, kako
pomembni sta zobna higiena in zdrava prehrana. Zdaj si v šoli
vsak dan po malici skrbno umivamo zobe in si želimo, da bomo
na koncu šolskega leta odšli na ogled nagradne predstave. Ker
pa je medvedek Šapi pri drugošolcih opazil, da jih muči pravilna
tehnika umivanja zob, je le-to ponovil še z njimi.

Suzana Jelenski Napotnik
POŠ Nova Cerkev
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Šole in vrtci
POLICIJSKA POSTAJA CELJE NA OBISKU
Za veliko presenečenje je v tednu otroka poskrbela Policijska
postaja Celje. Predstavili so nam različna področja svojega dela.

SPREJEM PRVOŠOLČKOV
NA OŠ VOJNIK
V sredo, 1. septembra 2010, smo na OŠ Vojnik medse sprejeli
36 prvošolcev. S petjem in z igranjem na harmoniko sta učenca
naše šole, Tilen Dobovičnik in Eva Gorenšek, pospremila
prvošolce do prvega šolskega preizkusa.

Tako smo občudovali policijskega psa, ki je skupaj s svojim
vodnikom pokazal odlično poslušnost. Sedli smo lahko tudi
na policijski motor, v marico, in si nataknili čisto prave lisice.
Vrhunec doživetja pa je bil pristanek policijskega helikopterja.

Učiteljica Urška Agrež s strokovno sodelavko Simone Golež

Za nepozabno in poučno dopoldne se zahvaljujemo Policijski
upravi Celje, Karlu Turku, ter organizatorjema dopoldneva Mileni
Trbulin in Danilu Ungarju.

Vsi prvošolčki so pogumno opravili nalogo z obročem. Gospa
ravnateljica Majda Rojc je po prijetnem pogovoru učencem
podelila diplome. Tako so učenci postali člani šolske skupnosti.
Z modrimi kapicami in rumenimi ruticami so radovedno
odkorakali v učilnici, kjer so se posladkali s torticami in odžejali
s sokom. Na tablo k medvedku, ki jih bo spremljal prva tri

Učiteljica Anka Krajnc s strokovno sodelavko Jelko Kralj
leta, so pravilno napisali svoje ime. Z nasmehom na obrazu so
prejeli balončke in Švigazajčka, ki jim bo pomagal pri šolskem
delu. V pričakovanju naslednjega dne smo se poslovili. Župan
Beno Podergajs pa je v mesecu septembru podaril vsakemu
prvošolčku spominsko fotografijo. Vsem prvošolčkom želimo v
osnovni šoli veliko prijetnih dni.
Otroci in učiteljice POŠ Nova Cerkev in Socka
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Anka Krajnc, prof.

Šole in vrtci
Tabor Brihtne glav’ce
Na Osnovni šoli Vojnik so od ponedeljka, 28. 6., do srede,
30. 6. 2010, ponovno organizirali tabor za nadarjene, imenovan
Brihtne glav’ce.

MIRNO MORJE 2010
V času od 18. do 25. 9. 2010 smo se s tremi učenci OŠ Vojnik
že tretjič udeležili mednarodnega srečanja otrok Mirno morje.
To je projekt doživljajske pedagogike, ki poteka na Hrvaškem, v
Biogradu na morju.

Učenci so uživali v raznovrstnih dejavnostih. Prvi dan so
se odpravili v Thermano Laško. Po prihodu nazaj v šolo so
spoznali življenje Alme Karlin in zaplesali na plesu. Naslednji
dan so se odpravili na Svetino in odšli na Almino pot, dan pa so
zaključili s športnimi igrami in piknikom na Pečovniški koči.
Na Celjski koči so se podali na gozdno učno pot ter se peljali
z bobkartom. Pred spanjem so si ogledali film. Zadnji dan so
spoznavali gasilsko delo, sodelovali v različnih delavnicah in
preprosto uživali v prijetnih pogovorih. Vodja tabora je bila
Simona Žnidar, kot mentorji so sodelovali delavci šole in
nekateri zunanji sodelavci.
Milena Jurgec

Ob tednu otroka
Kot že nekaj let zapored smo tudi letos na OŠ Vojnik obeležili teden
otroka, ki je potekal od 4. do 8. oktobra. Cel teden so učenci imeli
raznolike dejavnosti in uživali v tednu brez pouka, zaključili pa smo
ga s prav posebno prireditvijo »Mi mamo se fajn«, ki šolo za en dan
spremeni v res zabavno ustanovo.
Med dejavnostmi, ki so se odvile v tem tednu, so bili predvsem športni,
tehniški in naravoslovni dnevi. Učenci 6. in 7. razreda so se podučili na
temo prometa in prometne varnosti, osmošolci pa so si ogledali podjetje
Simbio, kjer skrbijo za pravilno odlaganje odpadkov. Meje Vojnika
in Celja so prestopili sedmošolci z ogledom Botaničnega vrta Hoče,
osmošolci z obiskom
živalskega
vrta
v
Ljubljani in devetošolci
z
ekskurzijo
na
Goričko, šestošolci pa
so podrobneje spoznali
Vitanje.
Teden otroka se
je
z
zanimivimi
dejavnostmi prevesil
še v naslednji teden,
saj so se učenci višjih
razredov v Kulturnem
domu Vojnik udeležili
še
prireditve
z
naslovom »Z glavo na
zabavo«.

Z ostalimi udeleženci iz Slovenije smo se z avtobusom
odpeljali v Šibenik, kjer smo se vkrcali na jadrnice in se nato
sedem dni potepali po morju. Jadrali smo do Vodic, Biograda
in otokov Zlarin, Pašman in Žut. Sodelovali smo na raznih
delavnicah, olimpijadi in pri ostalih aktivnostih, ki so jih
pripravili organizatorji in mi. Veliko smo plavali, skakali v
morje, lovili ribe, se učili zavezovati vozle, pomagali pri vožnji
in pristajanju jadrnice. Predvsem pa smo se učili strpnosti
in tolerance do vrstnikov. Ogledali smo si kraje in njihove
znamenitosti, se dvakrat povzpeli na najvišji vrh Žuta, od koder
je bil krasen razgled na Kornate. Preživeli smo sedem čudovitih
dni na morju, spoznali nove prijatelje in seveda videli marsikaj
novega in zanimivega.
Rada bi se zahvalila vsem donatorjem, še posebej Banki Celje
in Lions klubu Konjice, ki so nam omogočili udeležbo v tem
projektu. Hvala tudi Mileni Ravnjak – Arami, Andreju Fegešu
– Fegy, Simonu Stagoju – Klime Stagoj, Bojani Volovlek –
Duseti, CMC Celje, družbi Mobitel Celje, Samu Podgrajšku
– Grafoline, Daniju Vrečku – Granitex in seveda ravnateljici
Majdi Rojc za prispevke in podporo pri izvedbi tega projekta.
Hvala vsem.
Spremljevalka Nataša Potočnik,
učiteljica OŠ Vojnik

B. O. B.
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INOVACIJE IZ PODJETJA MIK ŽE ŽANJENO PRVE NAGRADE
Podjetje MIK je na letošnjem sejmu MOS javnosti prvič predstavilo dva inovativna produkta, MIKrovent – revolucionarni sistem
prezračevanja in Energijska okna – modre rešitve, ki izboljšujejo kakovost zraka v prostoru. Obe novosti sta že na prvi javni
predstavitvi pritegnili veliko pozornosti širše in strokovne javnosti in bili tudi nagrajeni z nagrado SREBRNI CEH, ki jo podeljuje
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, in ZLATO NAGRADO Celjskega sejma.
Podjetje MIK iz Vojnika je ponudnik
celostnih IE2 - rešitev, ki zagotavljajo
kakovostne investicijske, energetsko
varčne in estetske rešitve zasteklitve
objektov ter izboljšujejo kakovost bivanja.
Svojo energijo in znanje v podjetju so
v zadnjem času usmerjali v razvoj dveh
novih produktov, za katera so prepričani,
da postavljata nove standarde na področju
zasteklitve objektov.
S prof. dr. Petrom Novakom iz Visoke
šole za tehnologijo in sisteme, Energotech,
so v MIK-u razvili revolucionaren sistem
prezračevanja MIKrovent – inovativno
in energetsko učinkovito rešitev za
prezračevanje prostorov pri zaprtih oknih
z minimalnimi toplotnimi izgubami.
Sistem MIKrovent je svetovna inovacija,
saj gre za edinstven sistem prezračevanja
prostorov pri zaprtem oknu, ki je vgrajen
v samo okno in zagotavlja minimalne
toplotne izgube – rekuperacija (vračanja
toplote iz odhodnega zraka) je do 87

odstotna. MIKrovent omogoča izmenjavo
zraka do 30 m3/h in deluje na principu
izenačene izmenjave zraka v stavbi, z
uporabo toplote notranjega zraka za gretje
zunanjega zraka. Zaradi svojih prednosti
in edinstvenih lastnosti je MIKrovent
primeren za uporabo tako v stanovanjskih
hišah kot bolnišnicah, domovih za ostarele,
hotelskih sobah in poslovnih prostorih,
saj omogoča kakovostno in nadzorovano
zračenje tudi v prostorih, kjer je pravilno
in redno zračenje nujno potrebno, a
velikokrat težko izvedljivo. MIKrovent
odlikujejo tudi nizki stroški obratovanja
in enostavno vzdrževanje, prav tako
pa izpolnjuje vse evropske standarde
energetske učinkovitosti z dne 1. marec
2009.
S priznanim celjskim inovatorjem
Vilijem Poznikom, prof. dr. Petrom
Bukovcem s Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani,
ter z ruskim znanstvenikom, dr. Yurijem

Yatskom, pa so razvili posebna Energijska
okna – modre rešitve. Energijska okna
so informirana okna, ki imajo v samem
okvirju, steklu in informacijski celici, ki
se nahaja v medprostoru stekla, zapisan
energetski program, ki vrača zraku in vodi
v prostoru naravne lastnosti, torej takšne,
kot jih imata zrak in voda v čisti, neokrnjeni
naravi. Energijska okna preko sprememb
lastnosti zraka in vode pozitivno vplivajo
na energetsko stanje človeka in izboljšajo
počutje. Rezultati meritev sprememb
energetskega stanja na ljudeh, ki so jih
opravili na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani, dokazujejo kar
do 40-odstotno izboljšanje energetskih
parametrov pri utrujenih ljudeh.
MIK-ova energijska okna omogočajo
torej celodnevno uživanje na svežem in
čistem zraku tudi v pisarni ali v zavetju
doma.

MIK-ova sejemska ekipa z direktorjem Francijem Pliberškom in vodjo kontrolinga Tomažem Požinom
OgledalO 4/78

32

29. oktober 2010

Teja Gregorin

Kultura
10. srečanje Gradišč Slovenije

UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA

Letošnje jubilejno 10. srečanje Gradišč Slovenije so v mesecu
juniju, natančneje 26. junija 2010, pripravili v Gradišču pri
Podsredi. Dobro razpoloženi in z nasmehi na obrazih smo se
krajani Gradišča pri Vojniku skupaj še z nekaterimi vaščani iz
sosednjih vasi v jutranjih urah z avtobusom odpravili na pot.

Tokrat bi se rad poleg stanovalcev doma dotaknil tudi tistih,
ki zanje skrbijo, to so naši zaposleni. Tudi ti se nekajkrat na
leto, pod okriljem vodstva doma in hišnega sindikata, zberejo
na družabni prireditvi ali pa se odpravijo na kakšno potepanje.

Organizatorji, nadvse prijetni domačini Podsrede in Gradišča,
so nam pripravili topel in prisrčen sprejem. V Podsredi nas
je sprejela domača vodička in nam na kratko predstavila
zanimivosti kraja. Gradišče pri Podsredi je razloženo naselje in
se razteza po obronkih vzhodno od Podsrede, deli se na Zgornje
in Spodnje Gradišče in je prvič omenjeno v zgodovinskih listinah
v letih 1347 in 1352. Danes v Gradišču v 22 gospodinjstvih
živi 53 prebivalcev, večina se jih ukvarja s poljedelstvom,
sadjarstvom, z vinogradništvom ter živinorejo. Teh nekaj besed
naj bo namenjenih predstavitvi kraja organizatorja srečanja, ki
je navidezno kar nekako podoben našemu Gradišču pri Vojniku.
Zatem smo se odpravili na prireditveni prostor, kjer so nas
pri vhodu pogostili prijazni domačini in nam ob tej priložnosti
na stojnicah prikazali in ponudili svoje domače izdelke. Nekaj
po 11. uri so gostitelji pričeli s programom, predvidenim za
ta dogodek, v katerem so po uradnem pričetku prireditve
sodelovali razni pevski zbori, etno skupina, folklorna skupina,
akrobatska skupina, tamburaši, humorist in mladi harmonikarji,
za zabavni program, ki je trajal vse do zgodnjih jutranjih ur,
je poskrbel ansambel Štajerski Baroni. Med samo prireditvijo
je bil organiziran sestanek predstavnikov Gradišč, ki so se
med drugim dogovorili, da se naslednje 11. srečanje Gradišč
Slovenije organizira v Gradišču na Kozjaku. Ob tej priložnosti
smo kot lanskoletni organizator srečanja vsem predstavnikom
Gradišč podelili tudi simbolično darilo v obliki zgodovinske
fotografije z Gradišča pri Vojniku.
Naj bo dovolj besed o tej prireditvi, za katero z gotovostjo
lahko trdimo, da se je zanjo organizator izjemno potrudil in
pripravil prireditev, ki nam bo še dolgo ostala v spominu po
prijetnem druženju z obilico zabave in lepih trenutkov, zato
se zagotovo udeležimo tudi srečanja v naslednjem letu, ko nas
bodo gostili Gradiščani z Gradišča na Kozjaku.

Meseca septembra se jih je del udeležil strokovne ekskurzije v
Republiko Srbijo. V aranžmaju agencije Leja-turizem iz Celja so
si ogledali Novi Sad z okolico, v strokovnem delu pa so obiskali
tamkajšnji dom starejših, se seznanili z življenjem v njem in
načinom dela ter si izmenjali izkušnje z njihovimi zaposlenimi.
V družabnem delu pa so poleg vojvodinskih znamenitosti okusili
tudi nekaj njihove kulinarike ter prisluhnili njihovi glasbi.
Letošnji jesenski čas pa je prinesel zasluženi pokoj dvema
našima sodelavkama, in sicer Dragici Belak iz Celja ter Ireni
Koprivnik iz Socke. Od obeh smo se sodelavci poslovili
s simboličnimi darili ter skupaj nazdravili na njuno lepo
prihodnost. Še enkrat naj jima v imenu vseh zaželim vse najlepše
ob tej življenjski prelomnici!
V našem domu pa so se začele tudi zabavne in kulturne
prireditve, saj so pevske skupine in razni ansambli po poletnem
počitku pričeli z delom. Vabimo vas, da nas obiščete in nas
razveselite s kakšno urico vašega programa, ki nam bo skrajšal
jesensko popoldne ali pa dolgi zimski večer.
Elči Gregorc

NSI – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

se zahvaljuje vsem volivkam in volivcem, ki ste se udeležili
letošnjih lokalnih volitev. Še posebej pa se zahvaljujemo
tistim, ki ste svoj glas namenili kandidatom iz vrst NSI. Upam,
da bomo z delom v občinskem svetu opravičili vaše zaupanje.

Stanislav Pečnik
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Anton Kosem,
predsednik OO NSI Vojnik
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Kultura
GLASBENI VEČER S SLOMŠKOVO BESEDO
V soboto, 9. oktobra 2010, na lep jesenski večer, sta KUD
Nova Cerkev in duet Biser s prijatelji pripravila glasbeni
večer z izbranimi Slomškovimi pridigami, ki je potekal v okviru
Slomškovih kulturnih dni v Novi Cerkvi.

Duet Biser s prijatelji je lansko leto ob enaki priložnosti pripravil
koncert in promocijo svoje druge zgoščenke z naslovom Toplo je v
našem domu. Pesmi so nastajale ob raznih dogodkih, poleg drugih
vsebin pa opevajo tudi lepoto Nove Cerkve in Slomška, ki je bil
tukaj dve leti kaplan. Letos je bila na novo predstavljena pesem
Sinu ob poroki izpod peresa Vere Šolinc in Igorja Podpečana.
Tokrat je duet k sodelovanju povabil s srebrnim vojniškim grbom
nagrajeni Mešani cerkveni pevski zbor iz Nove Cerkve, Veroniko
Tadina, ki je z zvoki harfe očarala poslušalce, ter Andrejo Štravs,
ki je ob spremljavi Natalije Podgoršek zapela zimzeleni melodiji.
Izbrane besede Andreje Štravs ter odlomki Slomškovih pridig so
glasbeni opus povezali v lep kulturni dogodek. Na prireditvi pa
se je zgodil tudi svojevrsten preobrat, saj je harmonikar Marko
Žibret na hitro prevzel nalogo napovedovalke Andreje, ki se je
med tem pripravljala za svoj pevski nastop. Svoje besede je dodal
tudi dekan Alojz Vicman.
Poslušalci so ob tokratnem večeru res lahko uživali ob melodijah
pevcev in instrumentalistov, hkrati pa prisluhnili večno aktualnim
in poučnim Slomškovim pridigam.
Jožica in Marko Žibret

I. koncert Marijinih pesmi v Vojniku
V soboto, 14. 8. 2010, je potekal v Vojniku v cerkvi Device
Marije I. koncert Marijinih pesmi, ki so ga izvedli posamezniki,
skupine in pevski zbori iz domače, vojniške župnije.

Sodelovali so Mešani cerkveni pevski zbor, Moški pevski
zbor KUD France Prešeren in vokalna skupina ‘’In spiritu’’,
vsi pod umetniškim vodstvom prof. Tomaža Marčiča, vokalna
skupina Taščice, Družina Brezovšek, Veronika Tadina na
harfi in Uroš Jurgec na flavti, Jože Tratnik in Tjaša Župnek na
diatonični harmoniki. Prireditev so povezovali Jaka Marguč,
Sonja Krašovec ter Uroš in Urška Jurgec. Poslušalci so bili
navdušeni nad izvajanjem glasbenikov, na koncu pa so vsi
skupaj ob spremljavi instrumentalne skupine zapeli pesem
Marija, skoz’ življenje in se ji priporočili na predpraznik
Marijinega vnebovzetja. Druženje se je kljub spremembi
vremena nadaljevalo do poznih večernih ur. Želja prirediteljev
in izvajalcev je, da takšen koncert postane tradicionalen.
Milena Jurgec
Foto: Matjaž Jambriško

Cenjene volivke, cenjeni
volivci!
Vsem, ki ste se udeležili letošnjih lokalnih volitev ter oddali
svoj glas zame, se iskreno zahvaljujem.

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste mi v času moje kampanje
na kakršen koli način pomagali. Prepričani ste lahko, da bom
s svojim prizadevnim delom v organih krajevne skupnosti in
občine upravičil vaše zaupanje ter deloval za dobrobit vseh
občanov Občine Vojnik.

Dušan Horvat
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Kultura

Lep glasbeni
večer v Vojniku
V nedeljo, 29. avgusta 2010, smo v
Vojniku v podružnični cerkvi Sv. Florjana
doživeli čudovit glasbeni večer.

preraslo v resnejše vaje in nastope.
Polna cerkev poslušalcev je pozorno
spremljala njihovo zavzeto in lepo
igranje. Imeli so zanimiv repertoar, ki je
ljudem šel dobro v uho in srce. Izvajali
so dela od obdobja baroka, preko klasike
in romantike do modernejše glasbe. Ob
koncu sta nastopajoče pozdravila in se

POZIV MLADINSKIM
DRUŠTVOM K USTANOVITVI
MLADINSKEGA SVETA V
OBČINI VOJNIK
V želji po kakovostnejšem življenju
mladine v vojniški občini bi rad kot
predsednik
Slovenske
demokratske
mladine v občinskem odboru predstavil
projekt združitve mladinskih društev v
enoten Mladinski svet Občine Vojnik.

Predstavil se nam je kvartet klarinetov Ad
Clarinetum, ki ga sestavljajo štirje mladi
nadebudni študenti glasbe na Akademiji
za glasbo v Ljubljani, Univerzi za glasbo
in upodabljajočo umetnost v Gradcu ter na
Visoki šoli za umetnost v Zürichu. Kvartet
sestavljajo Katja Malnarič, Domen Marn,
Jernej Lipec ter domačin iz Ivence, Tomaž
Adamič. Skupaj so začeli muzicirati pred
tremi leti, ko so bili vsi štirje še dijaki
Srednje glasbene šole v Celju. Njihovi
dosedanji mentorji so bili: prof. Jurij
Hladnik, prof. Bojan Logar in prof. Slavko
Kovačič. Sprva so igrali samo za zabavo in
sprostitev, kmalu pa je njihovo muziciranje

jim zahvalila za lepo doživetje župan
Občine Vojnik Benedikt Podergajs, ki jim
je izročil priložnostna darila, in domači
župnik Anton Perger, ki je med ostalim
dejal, da beseda clarinetum verjetno izhaja
iz latinske besede clarus, kar pomeni čist,
jasen, vesel (zvok – glas) in res je bilo
tako. Njihovo igranje je bilo čisto in jasno
pa tudi veselo. Še bolj veseli pa smo bili
poslušalci, ki smo si z vztrajnim aplavzom
prislužili dva dodatka. Upamo, da se
bomo z mladimi glasbeniki, ki so nas tako
navdušili, še kdaj srečali!
Ivana Kos

Člani Turističnega društva Nova Cerkev na Holcariji v Vitanju
Člani Turističnega društva Nova Cerkev predstavljajo šege in navade na božični
večer, ki smo jih Slovenci poznali v 19. stoletju.
Na Holcariji v Vitanju so društva prikazala slovenske praznike v letu, kot so jih
praznovali naši predniki. Člani našega društva so zvesti tej prireditvi, ki je namenjena
ohranjanju starih šeg. Prikazali so božični večer z vsemi bistvenimi značilnostmi:
okrasitev z zelenjem, bogov kot, kotne jaslice, paradiž – pisano okrašena smrečica in
luč, ki je osvetljevala jaslice v kotu. Večer je bil v znamenju molitve in skromne večerje
(kruh, kuhano sadje in orehi) ter pričakovanju polnočnic ob prepevanju božičnih pesmi.
Bogat obed je sledil na sam božič.

Tako bo imelo v mladinskem svetu
vsako društvo svojega predstavnika,
seveda z odborom, ki bo izvrševal načela
in se ravnal po statutu, ki ga narekuje
Urad za mladino Republike Slovenije,
saj v naši občini primanjkuje sodelovanja
med mladimi in predvsem realiziranih
projektov. Res je, da smo mlada in mala
občina, vendar imamo ravno tako pravice
kot ostale občine v Sloveniji, ki že lep čas
črpajo sredstva iz javnih razpisov Urada
za mladino ali občinskih sredstev. Menim,
da se je do zdaj za mladino v vojniški
občini naredilo premalo; vzrok za to je
neorganiziranost mladinskih društev, saj
občina kot javna ustanova za projekte
v okviru mladine ponudi dobršen del
sredstev, seveda pa jih kot celota moramo
izkoristiti, ker nam pripadajo.
Zato pozivam vsa mladinska ali športna
društva, da se skupaj z novoizvoljenim
županom v soboto, 13. 11. 2010, ob
16.00, udeležite sestanka in koordinacije
glede novo nastalega Mladinskega sveta
Občine Vojnik.
Za morebitna vprašanja ali diskusije
sem dosegljiv tudi na e-naslovu: JERNEJ.
FALNOGA@SIOL.NET
Jernej Falnoga,
predsednik Slovenske demokratske
mladine Vojnik

Alenka Prebičnik Sešel
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OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009
Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9.

Kultura
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki

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.

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
so se načrtovala
sredstva
Potem ko so vojniški igralci že v tretje zaigraliZvrebalansom
vojniški dvorani,
so naslednji
večer
bila nižja od plana, zato so se investicije, za nakup stanovanja na Frankolovem,
nastopili kot prva tekmovalna skupina na Novačanovih dnevih v Trnovljah.
za katere so bili predvideni prihodki in izdelavo idejne zasnove dograditve
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje
v planirani višini, upoštevali v sprejetem dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
rebalansu. Med večjimi investicijami na Frankolovem ter nakup zemljišča za
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem.
protipoplavnih ukrepih, ki je ﬁnancirana Povečali so se prihodki iz naslova primerne
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in porabe (dohodnina, ﬁnančna izravnava, vsi
prostor in evropskih sredstev), izgradnja
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu
in so namenjeni za opravljanje tekočih
(ﬁnanciramo iz okoljske dajatve).
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu
Povečal se je prihodek od komunalnih proračuna za leto 2009 niso bila planirana v
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega zadostni višini. Sredstva so se namenila za
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora materialne stroške in vzdrževanje osnovnih
občina zagotoviti ustrezno komunalno šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
Igra Zmeda
v kopalnici,razvoj
ki jo je Dramska
predstav skupin iz Vojnika, Prebolda,
politiko
in regionalni
so se z pet
oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
skupina KUD France Prešeren iz Vojnika Slovenskih Konjic, z Jesenic ter Visokega
postavila na oder že letošnjega junija, se je pri Kranju. Potegovali so se za naziv
takoj uvrstila v tekmovalni
del predstav
predstave
OgledalO
11/72 18.
3. november
2009 po oceni občinstva.
12 najboljše
tradicionalnih Novačanovih gledaliških Ob vsaki predstavi razglasijo tudi igralca
srečanj. Organizatorji KUD Zarja Trnovlje ali igralko večera. Predstave se vrstijo
Celje, ki s svojimi predstavami, kot je že vsak konec tedna, prva pa je v soboto,
OGLEDALO 72 ok.indd 12
navada, ne sodelujejo v tekmovalnem 16. 10. 2010, nastopila vojniška dramska
delu, so letos v tekmovalni del uvrstili skupina z letošnjo novo komedijo Zmeda

odpadkov.
Irena Špegel Jovan

Vojniški igralci tekmovali na Novačanovih dnevih

Kargo trade d. o. o.
Celjska cesta 53
3212 Vojnik
tel.
+386(0)3 780 06 80
+386(0)3 780 06 83
fax:
+386(0)3 780 06 85
mobitel: 041 621 822
e-pošta: igor.kargo@siol.net
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v kopalnici, v režiji Igorja Žužka. Ob polni
dvorani v Trnovljah so vojniški igralci
dobili pozitivno energijo, da je predstava
odlično stekla. Za igralko večera je bila
razglašena Tina Krivec iz Vojnika, ki
je v predstavi nastopila kot Peg in ki je
po mnenju občinstva najbolj nasmejala
27.10.2009 12:58:16
gledalce.
Isti dan pred predstavo na Trnoveljskem
odru so skupaj s člani Kulturnega društva
Zarja Trnovlje in z Novačanovimi
sorodniki položili venec na grob dr.
Antona Novačana na pokopališču v
Vojniku. Pevci, člani pevske sekcije KUD
France Prešeren Vojnik, so zapeli nekaj
pesmi v spomin, prisotne pa je pozdravil
predsednik Krajevne skupnosti Vojnik
Mirko Krašovec, ki je vse povabil na
preizkušnjo mošta najstarejše trte na svetu.

Kolektiv Kargo trade vas vabi, da svoje jeklene konjičke
tokrat
preobujete
nas.
Kolektiv
Ko
K
Kargo traade
vas va
abi, da sv
svojepri
jekl
klene konjjičke tokkrat preo
obujete
prri nas.

Tekst in foto: Mira Gorenšek

Nudimo vam:

Glasbeni večer na vasi v Novi
 ugodno nabavo ter hitro menjavo pnevmatik različnih proizvajalcev,
Nudimo
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va
am:
Cerkvi
 pnevmatike znamk sava, fulda, goodyear, matador,kumho, bridgestone,
dunlop … do 40 % ceneje;
Sredi deževnih dni se je naredil
 vulkanizerske
storitve
osebna,
vozila
ter
traktorje
 ugod
dno nabav
vo za
ter
hit
itro tovorna
menjjavo
pnev
vmatik
ra
azličnih pproizvaja
alcev
lep večer, še posebej zato, ker so v
po
cenah.goodyear
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Moonlighting orchestra iz Celja pod
Nahajamo se v Obrtno-poslovni coni Arclin, Celjska cesta 53, 3212 Vojnik.
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Kultura
NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE
V lepem nedeljskem popoldnevu so člani Turističnega
društva Nova Cerkev pripravili prijetno prireditev, na kateri so
sodelovali tudi učenci POŠ Socka.

JESEN IN ZIMA NAS
ZDRUŽUJETA
Letošnja jesen in zima
sta ponovna priložnost,
saj prinašata mnogo
nenavadnih
trenutkov.
Trenutkov, v katerih se še
lahko sončimo na terasah
pred
lepo
urejenimi
domovi
in
uživamo
v druženju s svojimi
najdražjimi, do trenutkov,
ko nas zasuje belina in
smo spet vrženi v realnost,
da se je potrebno varovati
pred mrazom.

Lastniku gradu g. Zidarju in vsem, ki ste pomagali s kulturnim
programom, prikazom obrti, kuhinjo, stojnicami, prevozi, z
varovanjem, s postrežbo, finančnimi in drugimi sredstvi, z
donacijami za srečke ter s svojim nesebičnim prostovoljnim
delom, se iskreno zahvaljujemo, saj ste pripomogli k uspehu
prireditve.

V Turističnem društvu Vojnik pa so ti trenutki priložnost
druženja z vami. Prva takšna priložnost bo na predavanju o
Jesenskih zasaditvah korit in grobov, ki jo bo izvedel strokovnjak
Davor Špehar v sredo, 20. 10. 2010, ob 18.00, v prostorih
Osnovne šole Vojnik.
Strokovnemu predavanju bo v oktobru sledila še ekskurzija
po Tržaškem zalivu. V soboto, 23. 10. 2010, nas bo peljala
pot do Trsta, Gradeža, Ogleja in Doberdoba. Občutili bomo
utrip tržaškega življenja, si ogledali grad Miramar, ki je priča
bogatega načina življenja znanih kraljevih rodbin v 19. stoletju.
V Gradežu, imenovanem otoku sonca, se bomo sprehodili do
cerkve Sv. Evfemije, kjer je posebne pozornosti vreden talni
mozaik. Oglej, sedež oglejskih patriarhov, nam bo v Poponovi
baziliki približal zgodbe Stare zaveze in omogočil ogled
antičnih in srednjeveških razvalin. Doberdob nas bo okrepčal in
dal možnost sprehoda po rezervatu. Torej odlična priložnost, da
se nam pridružite. Prijave bomo pobirali v cvetličarnah Rožca in
Vodiflor v Vojniku do četrtka, 21. 10. 2010.
In že se bo jesen oblekla v zimo in pravljični čas bo zaznamovala
La bella Opera, ki si jo bomo ogledali v Slovenskem narodnem
gledališču v Mariboru, v ponedeljek, 29. 11. 2010. Predstava je
zastavljena kot izbor najlepših opernih odlomkov skladateljev
kot so Mozart, Pucinni, Rossini, Bizet, Verdi, Offenbach in drugi.
Povezovala jih bo igriva in humoristično obarvana zgodba. Za
vse, ki se nam boste pri ogledu pridružili, bomo zbirali prijave
na že omenjenih mestih.
Praznični december bomo kot vsako leto popestrili z Božičnonovoletnim koncertom, ki bo v petek, 10. 12. 2010, ob 18.00,
v Kulturnem domu v Vojniku. Osrednji gost večera bo legenda
slovenske zabavne glasbe, Oto Pestner. S posebnim izborom
skladb bo zagotovo očaral vsakega obiskovalca. Na prireditvi
bomo podelili tudi priznanja za najbolj urejena okolja za leto
2010. Torej, spoštovani krajani, vabljeni tudi vi na praznično
druženje.
O podrobnejših informacijah glede posameznih dogodkov vas
bomo obveščali na naslove vaših domov.
Jesen in zima nam nikakor ne bosta pobegnili, ne da bi ju
zaznamovalo Turistično društvo Vojnik. Preživite ju torej z nami.

Alenka Prebičnik Sešel

Za Turistično društvo Vojnik: Nataša Kovačič

V programu so nastopili s spletom ljudskih pesmi ob spremljavi
citrarke Špele Majcen, ki je vedno pripravljena sodelovati in se
ji zato tudi lepo zahvaljujemo. Nato so zaplesali še ljudski ples
šuštar polka. V celotnem času prireditve pa so si lahko učenci
izdelovali izdelke z grajskim pridihom v delavnici naše šole, ki
sva jo vodili z Majo Kovačič. Tako so si lahko otroci izdelali
grajske verižice, meče in lutke z grajskega dvora.
Nataša Čerenak

Grajsko popoldne
Turistično društvo Nova Cerkev je pripravilo že deveto
Nedeljsko grajsko popoldne, ki je preraslo v največjo turistično
prireditev v občini Vojnik.
Na prireditvi je sodelovalo kar 160 nastopajočih, ki so na
grad Lemberg privabili ogromno vaščanov, ki so zasedli ves
prireditveni prostor. Tradicionalna septembrska nedelja je
minila v znamenju prikaza starih obrti, pestra je bila ponudba na
tržnici, ponudili smo tudi nekaj zanimivih jedi (polenta na zeljni
vehi). Obiskovalci so uživali v pestrem kulturnem programu in
si ogledali del notranjosti gradu Lemberg. Najmlajši so uživali
na delavnicah, ki so jih z ljubeznijo pripravile učiteljice POŠ
Nova Cerkev in Socka.
Prihodnje leto bomo pripravili jubilejno deseto prireditev in
obljubljamo še kakšno novost.

Zahvala
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Pevci Družine Gregorc praznujejo
Veliko lepih spominov in mnogo odpetih pesmi, ki bi drugače morda utonile v pozabo,
se je zvrstilo v letih, odkar pevci Družine Gregorc prepevajo skupaj.

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

MIHA
s. p. “MAZZI”
MIHA ŠKOFLEK,
ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15
Ilovca 15
3212 Vojnik
3212
Vojnik
Tel.: (0) 577
33 30
Tel.: (0)
577
33060
30
GSM:
041
731
GSM:
041 731 060
www.mazzi.si
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V zibelko jim je bila položena pesem, ki jo z ljubeznijo prenašajo tudi na svoje
naslednike. Vsi so tudi člani Moškega pevskega zbora s Frankolovega. Radi se vračajo
v
OGLEDALO
72 ok.indd
svojo rodno vas, na domačijo v Bezenškovo Bukovje, kjer so jim vrata vedno na široko
odprta. Tam sedaj že kot četrti rod gospodari Leon, sin pokojnega Rafka, enega od bratov,
ki so začeli peti kot Bratje Gregorc. Brate je v začetku devetdesetih let združil najmlajši
Tone, ki je v tistem času nehal prepevati pri Frankolovčanih. In še danes ostaja vodja in
gonilna sila skupine, njegovih je tudi večina priredb pesmi, ki jih prepevajo.
Danes v skupini, ki se je po prihodu nečakov in vnuka preimenovala v Družini Gregorc,
sodelujejo tri generacije in lahko rečemo, da jih pesem resnično druži. Ob 20-letnici
delovanja so za vse ljubitelje ubranega ljudskega petja pripravili svojo drugo zgoščenko,
ki jo bodo z glasbenimi gosti predstavili v večnamenski dvorani na Frankolovem v
soboto, 20. Novembra, ob 19. uri.
Vabljeni vsi ljubitelji ljudskega, zborovskega petja ter narodnozabavne glasbe.
Elči Gregorc

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
Tradicionalna 21. razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki je bila v Minoritskem
samostanu na Ptuju, je osrednja predstavitev kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo
pridne roke slovenskih kmetic in kmetov. Razstavljenih je bilo 1178 izdelkov. Poleg
krušnih so največji napredek po kakovosti dosegli izdelki iz mleka in mesa, sledijo
še kisi, olja, suho sadje, sadna vina, sokovi, marmelade, žganja, vina, kompoti in
konzervirana zelenjava.

Iz Društva kmetic Meta so sodelovale:
• Darinka Rečnik: breskov kompot – zlato, paprika – zlato, kumare – srebro,
feferoni srebro, rozinov šarkelj – bron, orehov kruh – bron;
• Fanika Korošec: beli kruh – srebro, pleteno srce – zlato;
• Edita Karo: orehovi kvašeni kifeljčki – srebro, keksi na stroj – zlato;
• Danica Drgajner: koruzni kruh – zlato, rženi kruh – srebro;
• Zinka Grm: skuta – zlato;
• Štefka Žlavs: kvašeni rogljički – srebro.
Včasih so na kmetijah pripravljali skoraj vse izdelke doma, od semena pa do kruha.
Zato so hrano veliko bolj cenili. Danes to uspe le še nekaterim. Zato smo pa po drugi
strani vse bolj željni domačih dobrot. Upam, da ste na svoje znanje ponosne in da ga
boste posredovale mlajšim rodovom. Vsem iskreno čestitam in vam želim še veliko
veselja ob pripravljanju kruha in drugih dobrot!
Marguč Veronika
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Kultura
MOJA DEŽELA – lepa in gostoljubna
Turistična zveza Slovenije že nekaj let izvaja projekt MOJA DEŽELA – lepa in
gostoljubna. Z omenjenim projektom želijo, da naša Slovenija ostane prav to, kar je:
lepa in gostoljubna.

Lemberg 13/b, 3203 Nova
Cerkev

Prodaja nagrobnih
Vljudno vabljeni !

Tel: 5778-279, Mob:041/258-188

To poletje v opravi vitezov
Mogočnega Volka, Zmaja in
Raka

Veseli in ponosni smo bili, da so skrb za urejenost in hkrati toplino naše šole
prepoznali tudi zunanji opazovalci. Tako se je naša šola uvrstila na državni nivo in
člani državne komisije so bili nad njo navdušeni. Začutili so njeno domačnost in opazili
celostno podobo.
Trudili se bomo, da bo šola še naprej ponos našega kraja.
Učiteljice POŠ Socka

Skavti Rakove Steze 1 smo se to poletje
odpravili v Prekmurje, kjer smo imeli
poletni tabor. Po peti obletnici, ki smo jo
praznovali v Vojniku pri farni cerkvi, je
bil to naš prvi skupni tabor. Četa je začela
svoj del tabora desetega julija v Selu pri
Rotundi, krdelo enajstega v Kančevcih v
Domu duhovnosti ter klan v Murski Soboti
na železniški postaji. Vse tri veje so začele
po svoje in tako skupaj preživele štiri dni,
volčiči v strahu pred hudobnimi vitezi,
izvidniki in vodnice v duhu postavljanja
trdnega tabora in klanovci na služenju in
popotovanju. V petek sta se srečali dve
ljudstvi: vitezi Mogočnega Volka in vitezi
Mogočnega Raka, skupaj sta nato poiskali
še tretje ljudstvo, to je bilo ljudstvo
Mogočnega Zmaja.
Ljudstvo Mogočnega Zmaja je sprejelo
drugi dve ljudstvi, vendar sta morali
obljubiti pomoč pri iskanju svetega grala.
Tako so se vsa tri ljudstva skupaj spopadala
z raznimi nalogami in ugankami ter na
koncu s pomočjo modrecev razvozlala
zapleten latinski napis, ki je sporočal
lokacijo svetega grala. Našli smo ga v
Rotundi, kjer smo imeli sveto mašo.
Na skupnem delu smo uživali tudi kot
skavti, saj so nam voditelji pripravili
fantastično progo preživetja, ki smo jo
zaključili s prho izpod gasilske cisterne.
Prav tako je bil istega dne nepozaben
tudi večer ob ognju, ki sta ga popestrila
dva izvrstna bobnarja. Poletni tabor se je
zaključil z nedeljsko mašo in s spustom
jambora na tabornem prostoru.
Katarina Majer - Presenetljiva čebela
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Društva

Poletni utrinki Turističnega društva
Nova Cerkev
Brez Turističnega društva Nova Cerkev ne gre!

Most na reki Drini z veselo družbo

Učilnica, kjer se je šolal Ivo Andrič in pridni učenci našega društva
Člani Turističnega društva Nova Cerkev smo v avgustu organizirali izlet v Srbijo, kjer
smo obiskali rojstni kraj Iva Andriča, znameniti most na Drini, po katerem je pisatelj
napisal svetovno znani roman Most na Drini. Posedli smo se v klopi v učilnici, kjer se je
pisatelj šolal, vozili smo se z ozkotirno železnico čirom, obiskali Drvengrad, vas, ki jo
je v turistične namene dal postaviti režiser Kusturica, in se udeležili največjega festivala
trubačev v Guči. Nekaj fotografskih utrinkov smo pripravili tudi za bralce Ogledala.
Alenka Prebičnik Sešel
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Ivana Medved
Čas poletja, čas počitnic …
In čas, ko se je zgodilo nekaj enkratnega,
nekaj edinstvenega.
Naša spoštovana gospa Ivana Medved s
Frankolovega
je praznovala 98. rojstni dan.

Sodelovanja med društvi nam veliko
pomenijo, meni pa tudi veliko pomeni,
da krajani mojega rojstnega kraja delijo
pozornost in izkazujejo spoštovanje starejšim
občanom. Tako smo se v Špesovem domu
zbrali predsednik KS Frankolovo Dušan
Horvat, tajnica KS Ines Novak, predsednica
Karitas Štefka Ocirk, Tatjana Horvat in jaz,
kot predstavnica MDDI Celje.
V sobi, ki je bila polna rož, nas je nasmejana
pričakala, saj je imela obisk edine nečakinje
Silve. Silva teto redno obiskuje in ji s svojo
pozornostjo pokaže, da jo spoštuje in da ji
veliko pomeni.
Z lepimi željami in ob kozarčku rujnega
smo ji zaželeli le zdravja, saj drugega ne
potrebuje, kot sama pravi. Našega obiska se
je zelo razveselila.
Čila gospa s srebrnimi lasmi ni imela
lahkega življenja, delo in skromnost sta bila
njena življenjska sopotnika. Zadovoljna je
tu v Špesovem domu, saj lepo skrbijo zanjo.
Družbo ji delajo sostanovalci, velikokrat
jo obišče so krajan gospod Štante, ki je
najstarejši krajan Frankolovega. »Recept za
čilost v jeseni življenja je preprost,« pove.
»Skromnost in trdo delo.«
Kaj naj si človek, kot je naša gospa
Medved, zaželi, saj ima vse. Srečna je, da je
lepo poskrbljeno zanjo, nečakinja z družino
jo velikokrat obišče, v domu se vedno kaj
dogaja.
Da bi bilo še dolgo tako, smo ji zaželeli,
saj je današnji dogodek enkraten in le redkim
je dano, da lahko praznujejo tako častitljivi
jubilej.
Vse dobro, zdravje in zadovoljstvo,
spoštovana gospa Medved – in na svidenje ob
letu!
Dragica Mirnik

Društva
Društvo IZVIR
Društvo je v 5. tednu prijaznosti in dobrih dejanj zbralo nekaj
prostovoljnih prispevkov. K temu znesku smo pridali še izkupiček
od prodaje knjige KAJ PA ZDAJ in že je zadoščalo za letovanje
štirih otrok v Baški.

Vsi so šolarji na POŠ Nova Cerkev in vsi pridni in marljivi
učenci. Njihov nasmeh nam pove, da so bili navdušeni in so bile
njihove počitnice tudi zavoljo tega nekaj posebnega. Ponovno se
zahvaljujem vsem, ki ste bili v našem tednu na predavanjih in
prispevali po svojih močeh. Če bi vprašali te fantke, kako so se
imeli na morju, kaj mislite, kaj bi odgovorili v en glas? »Hura in
hura, bilo je super!«
V naslednjem letu si želimo še
več takšnih nasmehov in seveda
vaše dobrotljivosti v 6. tednu
prijaznosti, ko bomo zares odprli
našo prvo gozdno učno pot
modrijanov, skratka naš GUMP.
Izvir
Mila Kočevar

9. KRAMARSKI SEJEM IN ISKANJE ZLATEGA
PRSTANA GRAJSKE GOSPE DRUŠTVA TALON
FRANKOLOVO
V nedeljo, 26. 9. 2010, je Društvo TALON Frankolovo
priredilo v gasilskem domu Deveti kramarski sejem. Prireditev
so popestrile z raznovrstnimi domačimi izdelki in pridelki naše
zveste gospe, ki se rade odzovejo na vse naše sejme.

Program so popestrile pevke iz Nove Cerkve
Obiskovalce je skozi ves dopoldan zabaval ansambel TE PA
TE iz domačega kraja, prav tako pa so s svojo prisotnostjo
obiskovalce razveselile pevke iz Nove Cerkve. Za lačne je bila
odlična štajerska kisla juha ter seveda brez čevapčičev tudi ni
šlo. Po končanem sejmu se je izpeljalo še iskanje zlatega prstana
grajske gospe. Malo je ponagajalo vreme, vendar z dobro voljo
nekaterih članov in članic društva se je vse dobro izteklo.
Upamo lahko, da se vidimo prihodnje leto na sejmih že v
novem objektu v graščini, kakor je bilo obljubljeno. Povabili bi
vas na tradicionalni pohod z baklami v Črešnjice, in sicer 24.
decembra.
Se vidimo!
Za društvo TALON zapisala: Dragica Mlinar

ZAHVALNO ROMANJE NA BREZJE
V soboto, 9. oktobra, smo se romarji župnije sv. Jerneja in
nekateri gostje odpravili na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje,
v zahvalo za vse milosti, ki smo jih prejeli ob njenem obisku pri
nas v času pred Slovenskim evharističnim kongresom.
Sodelovali smo s pričevanjem pred sveto mašo in pri darovanju
pri maši, ki je bila na prostem pred baziliko. Ob povratku proti
domu smo se ustavili v Velesovem, kjer smo obiskali romarsko
cerkev z najstarejšim kipom Marije z Jezusom.
Pot smo nadaljevali proti Nazarjam, kjer smo se ustavili v
Frančiškanskem samostanu in pri sestrah klarisah. Zvedeli smo
mnogo zanimivih stvari. Obogateni z doživetji celega dne smo se
vrnili v Vojnik.
Milena Jurgec
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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
Gre za vas, ki je del KS Frankolovo in kjer se pogled ustavi nedaleč pod Lindeškim
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele
gradom.
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V
slogi je moč«.

Društva

Lipa pri Frankolovem

15

slav
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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.
Sonja Jakop
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Tu se nahaja ena izmed kmetij, na kateri
se še intenzivno ukvarjajo z delom na
njivah in travnikih. Kmetijske pridelke
skrbna gospodarica Vikica odpelje na
Celjsko tržnico, kjer jo redne stranke z
veseljem pričakujejo in dobrote kar hitro
pokupijo.
Domače ime kmetije je pri Marku, kjer
gospodarita Ciril in Vikica, ki sta mnogim
ljudem poznana po prisrčnem smehu, ki
ga razdajata. Še posebno takrat, ko se
pogovarjata z ljudmi na Celjski tržnici, ki
jima radi pohvalijo kakovostne pridelke.
Na kmetiji živita in pomagata pri delu
sinova s svojima družinama.
Poletje nas je že dodobra ogrelo in
pšenični klasi na njivi so se lesketali v
svoji zrelosti. Domači radi poudarjajo in
ohranjajo kulturno dediščino in skrb za
etnologijo jim ni tuja. Markovi so se letos
odločili, da bodo to zlato zrnje spravili
pod streho na star način, tako kot so
ženice s srpi hodile od hiše do hiše in žele
tako dolgo, dokler ni bilo delo v vsej vasi
opravljeno.
Ciril je poskrbel za voz, lojternik mu
pravimo, klepe in nekaj srpov, če bi
katera povabljena na to delo ne imela
svojega orodja. Moški so pripravili voz,
gospodar Ciril nas je prijazno pozdravil
in predstavil, kako so to delo opravljali
v preteklosti naši dedje in babice.
Markovi so pripravili tudi kviz. Majda je
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pravilno odgovorila in si pridobila naslov
najpametnejša žanjica – kmetica in za
nagrado prejela spominski srp.
Z mislimi smo se preselili v čas otroštva.
Marica je žanjice pospremila na njivo z
zvokom harmonike. Del moških je odšel
na njivo, da je pomagal žanjicam. Ene so
delale poreslje, s katerimi so potem moški
žito povezali v snope, druge so pridno
žele in polagale snope, moški pa so jih
povezali. Otroci so skrbno pobirali klasje,
saj je to v času naši babic veliko pomenilo.

29. oktober 2010

Vsak klas, vsako zrnje je bilo veliko
vredno. Pesmi in smeha ni manjkalo.
Hitro se je pridelek na njivi manjšal in
3. november 2009 45
»tamlade« so prinesle malico. Nato so
moški s posebnimi lesenimi žrdmi znosili
snope domov, kjer so naredili kopice. S
konji so pripeljali še voz, na katerega so
naložili preostale snope. Sledilo je ubrano
petje z zaključkom in dobro malico, ki jo
je pripravil Markov Matjaž. Ob petju in
obujanju spominov na čas, ki je za nas
samo čas ljudskih šeg in navad, se je večer
prevesil v noč, ko smo se odpravili srečni
in veseli domov, da se v takšni vasi kot
je Lipa spominjajo in obujajo, kar je tako
lepo in že skoraj pozabljeno.
Za izredno prijeten popoldan smo
hvaležni vsem Markovim, ki so v
današnjem hitrem tempu življenja še
pripravljeni deliti dobro voljo z nami in
hkrati obujati spomin na ljudsko izročilo.
Dragica Mirnik
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Društva
JESENSKI IZLET DRUŠTVA TALON FRANKOLOVO
Ogled Maribora, najstarejše vinske trte na svetu, botaničnega
vrta Pivola, slapa Skalca, razglednega stolpa …
V nedeljo, 12. 9. 2010, je Društvo TALON tudi letos odkrivalo
lepote Slovenije. Tokrat nas je pot zanesla na Hočko Pohorje in
v njegovo okolico. Malo megleno jutro in dopoldan udeležencev
izleta med vožnjo do Maribora nista preveč motila. Vmes smo se
okrepili z jutranjo kavico, rogljički in z raznovrstnim pecivom
izpod rok naše povabljenke Hilde. Vožnja je tako hitro minila.
Sledil je ogled najstarejše vinske trte na Lentu. Bil je zanimiv
ogled, saj je marsikdo izmed nas ta zaklad videl prvič. Sledila je
druga kavica in to v sami bližini vinske trte. Po uri oddiha smo
se odpeljali na ogled botaničnega vrta Pivola v Hočah, kjer smo
si lahko ogledali lepote in zanimivosti raznih dreves, grmičkov,
vrtnic, skalnatih gredic, raznovrstnih rož in tudi največjega
drevesa v tem vrtu s premerom kar 8 metrov, kar smo zabeležili
s skupinsko sliko.
Nadalje nas je pot peljala na Hočko Pohorje. V Hotelu TISA
nas je čakala dobrodošlica s pijačo in z izvrstnim pohorskim
loncem za že kar lačne želodčke, seveda z možnostjo repeteja. Po
premoru smo se z vodičem podali na razgledni stolp, kjer nam je
naš vodja predstavil vse lepote in zanimivosti. Nekaj izletnikov
pa se je z avtobusom popeljalo do stare koče na Mariboru, kjer
smo pričakali naše vrle pohodnike. Odpeljali smo se nazaj na
Hočko Pohorje. Med vožnjo smo se ustavili in kdor je želel, si je
lahko ogledal zelo zanimiv slap Skalca. Nadalje smo se popeljali
nazaj do Hotela Tisa, kjer nas je zopet pričakala pogostitev, tokrat
dobrote z žara s prilogami in tako smo popoldan zaključili ob
dobri hrani in kapljici domačega. Dan se je počasi prevesil v večer
in tako nas je pot popeljala proti domu. Predsednica društva Talon
gospa Nada se je zahvalila za dobro družbo. Izrazila je željo, da
se tudi v bodoče snidemo in si ogledamo še marsikateri kraj ali
podeželje v naši prelepi Sloveniji.
V imenu društva TALON bi se rada zahvalila vsem
organizatorjem, ki so izpeljali še enega izmed nepozabnih izletov,
in tudi za v bodoče upam, da bo tako. Se vidimo naslednje leto.
Za društvo TALON zapisala: Dragica Mlinar

Projekt »Barbarina pot«
Poglavitni cilj projektne naloge je prispevati k večji
prepoznavnosti poti ter zainteresirati širšo javnost, da se poda na
pot tudi izven časa organiziranega pohoda. Zato je potrebno pot
najprej urediti oziroma očistiti, postaviti ustrezne označevalne,
vsebinske in informacijske table in seveda omogočiti neoviran
obisk poti ter vseh znamenitosti, ki se nahajajo ob poti oziroma
v neposredni bližini Barbarine poti.

Začetna faza izvajanja projekta »Barbarina pot« je v glavnem
zajemala:
-	urejanje pravnih formalnosti (pogodbe, …);
-	dogovarjanje s projektnimi parterji in z lastniki zasebnih
zemljišč ob trasi Barbarine poti;
-	terensko delo, ki vključuje ogled celotne trase in določitev
možnih lokacij za postavitev označevalnih, vsebinskih in
informacijskih tabel;
-	v sodelovanju s TD Štore smo se izobraževali na področju
zgodovine in razvoja rudarstva na slovenskem ozemlju, s
poudarkom na bogati rudarski dediščini območja LAS.
Zbrani material bo med drugim vključen v tematski zloženki
in na spletni strani, ki bosta namenjeni večji prepoznavnosti
rudarske dediščine na področju LAS in večji prepoznavnosti
Barbarine poti ter bližnjih znamenitosti. Izdelava zloženke in
spletne strani sta predvidena v zaključni fazi projekta.
Za
zaključek
projekta »Barbarina
pot« bo organiziran
10. Barbarin pohod
v soboto, dne 4. 12.
2010 na dan, ko
goduje sv. Barbara,
ki
je
zaščitnica
rudarjev.
Leonida Cmok,
ŠKD Rudar Pečovje
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Društva

Obnova kapel v Vojniku
V soboto, 14. 8. 2010, se je ob 16. uri v Vojniku pričelo veselo slavje. Celjski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek je blagoslovil
Kračunovo in Žgajnerjevo kapelo, nov križev pot in štiri obnovljene kapele ob poti od cerkve Svetega Florjana do Cerkve Marije
sedem žalosti ali Device Marije, kot imenujemo podružnično cerkev na Vojniškem hribu.

Ideja za postavitev križevega pota je bila
že dalj časa, vzpodbudo in idejo za obliko
pa je nazadnje dodala gospa Milka Ožbolt.
Ob pomoči velikega števila krajanov,
ki so sodelovali s prostovoljnim delom
ali prispevki, sta jo uresničila Benedikt
Podergajs in Danilo Bojanovič. Kapele v
sklopu poti so na pobudo Mirka Krašovca
obnovili Drago Košenina, Boštjan Ovtar,
Jože Škrablin in vojniški upokojenci, nad
delom pa je bdel tudi ključar Milan Krajnc.
Bog je poskrbel za čudovito vreme,
ljudje za čudovito vzdušje. Pri cerkvi je
igrala Godba na pihala Nova Cerkev.

Ob petju domačega cerkvenega pevskega
zbora in križevemu potu ter blagoslavljanju
postaj, ki ga je opravil škof Lipovšek, se
je procesija začela vzpenjati proti vrhu.
Pot, ki jo je kot otrok mnogokrat prehodil
sedanji škof, je pot sedanje in prihodnjih
generacij, saj se vsakemu v življenju kdaj
zgodi, da je kot romar ob križevem potu.
Po blagoslovu obnovljenih kapel sta
domači župnik Anton Perger in škof
podelila priznanja najbolj zaslužnim za
opravljeno delo.
Milena Jurgec
Foto: Edi Fidler
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JOŽE ŽLAUS – član društva
Božene Němcove na Češkem
Verjetno je zelo malo tistih, ki poznajo
veličastno delo največje češke pravljičarke
Božene Němcove. Med tistimi, ki zares
veliko vedo o njenem življenju in delu, je
član našega Turistično-kulturnega društva
Globoče – Dedni Vrh Jože Žlaus.
Naše društvo že kar nekaj let sodeluje z
Zakladni umělecko školu iz Jaromeřa na
glasbenem in likovnem področju. Joškova
banda je že dvakrat nastopila v Jaromeřu, Jože
Žlaus pa je letos aprila že tretjič razstavljal
prav tako v Jaromeřu. Na lanski razstavi so
njeni organizatorji Žlausu podarili pravljice
Božene Němcove in to je bil povod, da se je
začel zanimati za njeno delo. Začel je zbirati
njene pravljice, črtice in povesti v češkem
in slovenskem jeziku in literaturo o njenem
kratkem, a bogatem življenju (rojena l. 1820
– umrla l. 1862). Trenutno šteje njegova
zbirka že več kot 50 knjig, zbira pa tudi njene
portrete, ilustracije njenih pravljic, DVD in
zgoščenke z njenimi pravljicami in turistične
vodnike učnih poti, posvečenih Boženi
Nemcovi. Največje zahvale in priznanja je
bil deležen 17. septembra 2010, ko je bil
povabljen v Česke Skalice in je bil na velikem
koncertu, posvečenemu tej pravljičarki,
sprejet v njihovo društvo Společnost Boženy
Němcove. Najbolj je pa vesel vabila iz
muzeja v Českih Skalicah, kjer bo imel ob
150-letnici smrti Božene Němcove leta 2012
razstavo ciklusa slik, ki bo posvečen veliki
češki umetnici. V prostorih njegove galerije
Piros v Globočah pa že nastaja zanimiva
zbirka knjig in portretov pravljičarke in bo
kmalu na ogled v obliki spominske zbirke
vsem tistim, ki jih privlači njen pravljični
svet.

TKD GDV

KAŠČA V NOVI CERKVI BLAGOSLOVLJENA IN PREDANA NAMENU
V nedeljo, 10. oktobra, je bila v sklopu 8. Slomškovih kulturnih dni slovesno predana
svojemu namenu tako imenovana Kašča, objekt, ki stoji poleg cerkve Sv. Lenarta in
Marijinega doma.

Prvotni objekt je bil zgrajen leta 1847
in je najprej služil kot kašča, gospodarska
zgradba za hranjenje pridelkov. Imela je
tudi prizidek za hrambo hmelja. Kasneje je
bila v njej krajevna kovačnica in sušilnica
hmelja (do leta 1970); nekaj časa je
nudila stanovanje. Potem zgradba ni bila
vzdrževana in je sčasoma dotrajala. Na
pobudo župnije so se pred tremi leti začela
obnovitvena dela.
Na svečano odprtje je bil povabljen
celjski škof dr. Stanko Lipovšek, ki je po
sveti maši Kaščo tudi blagoslovil in jo
predal namenu. Ravno tako je blagoslovil
vse idejne projektante, ustvarjalce,
dobrotnike in pridne roke izvajalcev.
Seveda se je še posebej zahvalil in čestital
za novo pridobitev v župniji in kraju
dekanu Alojzu Vicmanu in njegovim
sodelavcem.
Ta dan je bil zato organiziran in
poimenovan župnijski dan. Kulturni
program in veselo druženje so obogatile
skupine, ki delujejo v kraju: Rogisti,
Mešani cerkveni pevski zbor, Moški pevski
zbor, Godba na pihala Nova Cerkev, Vera
in luč, Slomškovo bralno priznanje, Karita,
... Za vse je bilo pripravljeno okrepčilo in
domače dobrote.
Po štiridesetih letih bo Kašča na razpolago
za pastoralne in kulturne potrebe župnije z

Spominska listina ob sprejemu
Jožeta Žlavsa v SBN
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namenom, da bi bila zakladnica vseh naših
dobrih misli, besed, dejanj in medsebojnih
odnosov v kraju. Vsaj občasno naj bi
združevala vso župnijo oz. vse krajanke
in krajane Nove Cerkve. Obnovitev kašče
v prvotno podobo, ki je čudovito vpeta k
ostalim župnijskim objektom, prispeva
tudi k urejenosti in izgledu kraja Nova
Cerkev, zato je za kraj velika pridobitev, ki
smo je veseli vsi krajani.
Špela Oprčkal
Foto: Aljaž Majcen

Društva
UTRINKI S SREČANJA MEDOBČINSKEGA
DRUŠTVA DELOVNIH INVALIDOV
So trenutki, ko je dan enak dnevu, in so trenutki, ko smo polni radosti in veselja, da
dan preživimo polno in zadovoljno.
Teden, ki je bil pred nami, je bil poln
presenečenj in zanimivih dogajanj.
Neprestano smo gledali vremensko
napoved, kajti skrbelo nas je, ali nam bo
vreme služilo. To so bile skrbi in hkrati
zaposlitev za nas, ki smo pripravljali
druženje invalidov na Žlajfi v Štorah.
Priprave za druženje so stekle gladko.
Brigita in Stane, domačina in vzorna
poverjenika, sta prevzela glavni del
organizacije. Dogovorila sta se za vse
potrebno, glede vremena pa sta bila
zelo skeptična. Ni se dalo dogovoriti, saj
narava si tega ne dovoli, zato je Brigita
hitro uredila, da so gasilci pripeljali šotor
in v petek zvečer smo lahko že sedeli pod
streho. Gobarji so za presenečenje želeli
pripraviti razstavo. Res so imeli srečo, da
so se iz gozda vrnili s polnimi košarami.
V soboto zgodaj zjutraj smo
organizatorji z optimizmom in brez skrbi
pričakovali prve člane, ki so se pripeljali
sami. Prizorišče se je hitro polnilo, po
Žlajfi je že dišal bograč, za katerega je
strokovno poskrbel naš Stane z ženo
Marijo. Po uvodnem pozdravu in prvih
taktih glasbe smo se okrepčali, saj nas je
čakalo še precej presenečenj in aktivnosti.
Naši mladi pridruženi člani so poskrbeli
za postrežbo kot vrhunski strokovnjaki.
Gobarska razstava je bila skrbno
pripravljena in vsakdo se je o gobah lahko
kaj poučnega naučil.
Sledil je kulturni program z družabnimi
igrami. Naš društveni ansambel je
pridno in veselo igral, ozvočenje Branka
Oberžana je bilo res profesionalno. Ob
čudovitih taktih so nas zasrbele tudi pete.
Po nastopu folklorne skupine iz Kompol
so sledile družabne igre. Okrepitev z žara
je bila zelo dobrodošla. Veseli smo bili
obiska predstavnikov javnega življenja
naših občin, in sicer Janje Romih, svetnice
Mestnega sveta Mestne občine Celje, ter
Urške Mužar kot predstavnice Občine
Vojnik, Miran Jurkovšek, župan Občine
Štore, pa je nagovoril svoje občane in
druge udeležence.
S svojo prisotnostjo sta nas počastila
predsednica projekta Starejši za starejše

Ivanka Tofant in predsednik upokojencev
Štor Mirko Vešligaj. Vsi so bili enotni, da
je naše delo zelo pomembno za družbo,
še posebno ker so časi, v katerih živimo
zelo hitro in včasih drug mimo drugega.
Povezanost, strpnost in pozitiven odnos
do drugih, še posebno do ljudi s posebnimi
potrebami, so vrline, ki jih znamo v
društvu negovati.
Nato smo z nestrpnostjo pričakali
osrednjo gostjo Heleno Blagne. Zapela
nam je lepe pesmi in ob pomoči naših
prisotnih se je glas slišal vse do doline.
Ob slastnem pecivu, dobri glasbi, igrah in
še čem je popoldan minil, kot bi mignil.
Treba se je bilo posloviti z obljubo, da se
kmalu na podoben način spet srečamo. O
skupnem sodelovanju sem se dogovorila
z gospo Tofant in gospodom Vešligajem.
Da je druženje in tkanje prijateljskih vezi
zelo pomembno, smo dokazali tudi tokrat.
Da pa je vse potekalo po programu, se
moram zahvaliti požrtvovalnima Brigiti
in Stanetu z družinama, prostovoljcem,
Rotarjevim, Bordonovim, Mirku in
številnim našim članicam, ki so napekle
ogromno peciva, s katerim smo se
sladkali, gobarjem Dušanu in Dragu,
Branku Oberžanu, recitatorki Tatjani in
Dorici, Pepci Ulaga, ki nam je zaigrala
na harmoniko, Matjažu Vebru, folklorni
skupini, županu Občine Štore in vsem
gostom, prevoznikom, Milanu Butinarju,
ravnatelju OŠ
Štore, agenciji Svet
potovanj, ki so sponzorirali prevoze,
Občini Štore, Lovski družini Štore,
Športnemu aktivu Laška vas, ki so nam
omogočili prireditev pri njih, vojniškim
gasilcem, Dragu Točaju – Mont les,
vsem sponzorjem, Petru za prisotnost po
uradni dolžnosti in našemu društvenemu
ansamblu.
Beseda hvala je premalo za vse, ki ste
pripomogli, da je to druženje zapisano
v naših srcih kot nepozaben dogodek.
Marsikateri dan bo lepši prav zaradi
spomina na to PRIJETNO druženje.
Dragica Mirnik,
predsednica MDDI Celje
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VOJNIŠKI UPOKOJENCI
OBNOVILI EVHARISTIČNO
KAPELO PRI DEVICI MARIJI V
VOJNIKU
Priljubljena pešpot po stopnišču k
cerkvi Device Marije v Vojniku ter njena
okolica sedaj kažeta lepo novo podobo.
Urejen je bil nov zanimiv križev pot
(ogromni bloki iz granita – tonalita)
ter popolnoma obnovljene kapele. Na
severovzhodni strani ležečo kapelo poleg
cerkve pa so z veliko truda obnovili
vojniški upokojenci, tudi člani DU Vojnik.
Na slovesnem blagoslovu opravljenih
del je bilo rečeno, da bi brez upokojenca
Mirka Krašovca tega dosežka ne bilo.
Bil pa je to enkraten dogodek, ki ga naša
generacija še ni doživela.
Kapela je že zelo stara. Po ljudskem
izročilu naj bi bili v njej obredi (kar
priča lep oltar s tabernakljem) še pred
zgraditvijo cerkve Marije sedem žalosti
leta 1682. Pri obnovi ostrešja so opazili,
da je zvezano – pritrjeno samo z lesenimi
žeblji. Pri kopanju jam za križev pot
ob stopnici je upokojenec Vlado našel
bakren novčič iz leta 1900.
Za vojniške upokojence se daruje
enkrat letno sveta maša v Vojniku, Novi
Cerkvi in na Frankolovem. Mogoče bi jo
kdaj organizirali pri sedaj »upokojenski«
kapeli pri Devici Mariji.
Vojniški upokojenci radi potujejo,
tudi po 1600 udeležencev na leto. Pri
teh poteh skoraj vedno obiščejo kakšen
cerkveni hram ter zapojejo katero izmed
lepih nabožnih pesmi, da si polepšajo
izlet.
Dolga leta je za to z veliko vnemo
skrbela predsednica Marjanca Krpan,
sedaj pa to uspešno ureja predsednik Ivan
Robačer s svojimi sodelavci. Verjemite,
da je s tem veliko dela in odgovornosti.
Zato jim zapišimo velika HVALA!

Pavle Leskovar

Rekreacija za starejše
občanke v telovadnici OŠ
Vojnik
Od leta 1974 poteka v telovadnici OŠ
Vojnik rekreacija za starejše občanke,
ki jo vseskozi vodi Francka Tanc.
Rekreacija vsebuje razgibalne vaje in
odbojko. Prične se z oktobrom, poteka
pa vsak četrtek od 18.30 do 20.00. Ekipa
sodelujočih vabi nove članice, da se
pridružijo rekreaciji.
Milena Jurgec
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Koronarni klub v Vojniku
Šest let je že od takrat, ko nam je v Vojniku uspelo ustanoviti
Koronarni klub. Smo najmlajši in najmanjši oddelek KK Celje. V
okolici Celja delujejo klubi samo še v Laškem in Žalcu.

Naša telovadna skupina se sestaja ob torkih zvečer v prostorih,
ki nam jih je prijazno odstopila Osnovna šola Vojnik. Tu
izvajamo vodeno in koronarnim bolnikom prilagojeno telesno
vadbo. Včasih se podamo tudi na pohod po obronkih Vojnika.
Prav veseli bi bili, da bi tudi mi dobili pravo Srčno pot, ki
bi služila za rekreacijo vsem občanom. Program vsebuje tudi
predavanja, izlete ter počitnice v zdraviliščih in na morju.
Člani kluba so koronarni bolniki po prebolelem srčnem
infarktu, bolniki z angino pektoris, ali bolniki po posegu na
koronarnih arterijah. Vključijo se lahko tudi zdravi posamezniki,
ki jih zaradi dejavnikov tveganja koronarna bolezen močno
ogroža.
Če se nam želite pridružiti, se posvetujte z zdravnikom in
pridite. Veseli vas bomo!
Simona Voglar
Foto: Jure Vovk

Srečanje s patriarhom
7. julija 2010 sva se v manastiru Svetega Jovana pri Leskovcu
na jugu Srbije srečala s patriarhom srbske pravoslavne cerkve
Irenejem (srbskim papežem).
Kot gosta dr. Žike Stojanovića, direktorja Visoke poslovne
škole Leskovac, sva prisostvovala liturgiji in slavju ob njihovem
visokem cerkvenem prazniku. Namen obiska je bil tudi v
medsebojnem spoznavanju in zbliževanju različnih kultur in
verstev.

Bojan in Alenka SEŠEL

Dvojna gasilska zlata poroka Božnikovih iz
Lemberga
V soboto, 11. 9. 2010, so se v Lembergu veselili dvojne zlate
poroke. 3. julija 1960 sta brata poiskala pot na dom dveh sester,
ki sta kot nevesti čakali na njun prihod. Skupaj s pričami so
odšli v Novo Cerkev, kjer so dahnili svoj da, nato pa se vrnili v
Hrenovo na poročno slavje.

Ivanka in Vinko Božnik ter Marica in Slavko Božnik so zlato
poroko potrdili v cerkvi Sv. Katarine v Lembergu, kjer je slovesen
obred vodil dekan Alojz Vicman. Vinko in Slavko izhajata iz
družine, kjer je bilo deset bratov in ena sestra, pri Jožici in
Ivanki pa je bilo pet otrok. Številno sorodstvo se je zbralo na
slavju, kjer so prvo presenečenje pripravili gasilci z vodometom,
saj so vsi štirje gasilci veterani. Pričakala jih je Godba na pihala
Nova Cerkev. Za presenečenje sta poskrbela sorodnika Vinko
Božnik in Vinko Dobovičnik, ki sta pripeljala vsak svojo
pevsko skupino. Zapela in zaigrala sta Tilen Dobovičnik in Eva
Gorenšek, na harmoniko je zaigral tudi Jure Kovač. Druženje
je bilo nadvse prijetno in je pustilo lepe spomine, zato sta zlata
para iz srca hvaležna vsem, ki so poskrbeli za čudovito vzdušje.
M. J.

Oratorij v Vojniku
Pazi, čas! Takšen je naslov letošnjega oratorija. O času so se
pogovarjali tudi na oratoriju v Vojniku, kjer so pod vodstvom
animatorjev ter njihovih pomočnikov, vodje oratorija Klare in
župnika Tončka Pergerja preživeli štiri čudovite dni, od 28. 6.
do 1. 7. 2010.
Vsak dan so se udeležili svete maše, prisluhnili igrici,
opravili katehezo, veliko prepevali, poslikali majice, sodelovali
v delavnicah, obiskali kmetijo in spoznali življenje na njej,
predvsem pa prepevali, se družili in se igrali. Vseh 37 otrok je
skupaj s starši zadnji dan prisluhnilo čarodeju Andreju. Čas, ki
so ga porabili v teh dneh, je bil dragocen in kakovostno preživet.
Bilo je preprosto lepo.
Milena Jurgec
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Ostalo
OBISK TEREZIJE SKALE

IZLET NA LETNI TABOR LEPENA 2010

Preko celega leta se z drobno pozornostjo spomnimo tudi
vseh naših krajanov, starih 90 in več let. Ob rojstnem dnevu
jih obiščemo, da se jim zahvalimo za vse lepo in dobro, kar so
prispevali naši skupnosti ter jim zaželimo zdravja in prijetnega
počutja.

Lep sončen dan je bil izvrstna kulisa za prijetno druženje članic
in članov ter simpatizerjev SDS iz vseh koncev Slovenije.

Tako smo 6. oktobra obiskali Terezijo Skale, trenutno doma
v Celju, ki je dopolnila 91 let in ki se je našega obiska iskreno
razveselila.
Vsem starejšim krajanom želimo, da vas življenje še naprej
nežno drži v svoji dlani, v zdravju in miru.

V Lepeni je 7. avgusta 2010 potekala osrednja prireditev 16.
spominskega gorniškega tabora dr. Henrika Tume oz. letnega tabora
SDS v Lepeni. Prvo srečanje prijateljev gora in demokratičnih
vrednot je bilo že leta 1994. Pobudo zanj sta oblikovala legenda
slovenskega gorništva dr. Anton Jeglič in predsednik SDS Janez
Janša. Oba sta se tudi tokrat z veseljem udeležila tabora, ravno
tako podpredsednica stranke Sonja Ramšak, evropska poslanka
iz vrst SDS dr. Romana Jordan Cizelj, bovški župan in poslanec
SDS Danijel Krivec, poslanci dr. Vinko Gorenak, Rado Likar,
Zvone Lah in Marijan Pojbič, predsednik SDM Klement Perko,
predsednik KSS Mitja Ljubeljšek ter številni članice in člani iz
OO in MO SDS ter simpatizerji SDS iz cele Slovenije.

Ines Novak

LETNA KONFERENCA OO SDS VOJNIK
V soboto, 12. septembra 2010, je bila v Gostišču Turist na
Frankolovem redna letna konferenca in kandidacijska konferenca
OO SDS Vojnik. Konference so se poleg članic in članov stranke
udeležili še naslednji gostje: Vili Močenik, predsednik OO
SDS Vitanje, Robert Blazinšek, predsednik OO SDS Dobrna in
kandidat za župana Občine Vojnik, dr. Igor Praznik.
Oba gosta sta v svojem govoru omenila pomembnost
lokalnih volitev v oktobru. Hkrati pa tudi, da bi se še okrepilo
medobčinsko sodelovanje občinskih odborov SDS Vojnik. Vsi
gostje pa so tudi pohvalili delovanje Ženskega odbora, Odbora
Slovenske demokratske mladine in delovanja Izvršilnega odbora
SDS Vojnik pod vodstvom predsednika Milana Dečmana
MILAN DEČMAN,
predsednik OO SDS Vojnik

PREKLOPITE NA DIGITALNO!

STROKOVNO SVETOVANJE,
PRODAJA IN MONTAŽA PO
UGODNI CENI!

RTV SERVIS ZIP

Boštjan GoreĀan, s. p.
Celjska cesta 20, 3212 Vojnik

tel.: 03/781 28 81; gsm: 041/763 501

Osrednji govornik Janez Janša je spomnil na začetke letnega
taborjenja v Lepeni pred 16 leti. Izrazil je veselje nad tem, da SDS
nadaljuje tradicijo izpred 2. svetovne vojne, ko so se demokratične
stranke letno zbirale na podobnih srečanjih. Zbranim je zaželel, da
bi si nabrali moči za vročo politično jesen, ki prihaja in v kateri bo
vse to, kar je SDS v zadnjem letu zgradila, ponovno na tehtnici,
saj bodo lokalne volitve. »Želim si, da bi na teh volitvah povsod
po Sloveniji stranka dosegla tak rezultat, kot ga dosega tukaj v
Bovcu,« je zbranim dejal predsednik SDS in požel navdušen
aplavz zbrane tisočglave množice.
Janša se je zahvalil tudi bovškemu županu in poslancu Danijelu
Krivcu ter vsem prostovoljcem za organizacijo letnega tabora
SDS, še posebej tistim, ki so poskrbeli za kulinarične specialitete
iz cele Slovenije, zlasti pa družini Zorč iz Lepene, saj so SDS od
začetka tabora nudili gostoljubje v kampu Klin, pa tudi vzpodbudo
za nadaljnje delovanje v dobro Slovenije. Predsednik SDS je še
izrazil željo, da Slovenija postane prava domovina za vse, ki
tu živimo. Simbolično so visoko nad prizoriščem zaplapolale
slovenska, evropska in strankarska zastava. Sledil je piknik z
gorniškim plesom ob živi glasbi, ki so ga obiskali prijatelji iz OO
SDS Bovec in Goriške regije ter organizirane skupine iz občinskih
odborov SDS iz cele Slovenije.
MILAN DEČMAN,
predsednik OO SDS Vojnik
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MEMORIAL DAVIDA PINTERJA
Prva septembrska sobota je bila bolj kot ne deževna in podobnih je bilo letos že veliko. Pa vendar zelo drugačna po svojem namenu
in vsebini – športna, družabna, čustveno in spominsko obarvana.

Na igrišču nad graščinskim parkom
na Frankolovem se je namreč na pobudo
prijateljev pokojnega domačina, Davida
Pinterja, ki mu je življenjsko nitko
pred letom in pol pretrgala prometna
nesreča, odvijal nogometni turnir, ki so
ga poimenovali MEMORIAL DAVIDA
PINTERJA. Ker je bil David po srcu
športnik, predvsem pa nogometaš, so na
turnir povabili ekipe, pri katerih je David
kdaj koli igral. Sodelovalo je 7 ekip: 4
domače, ekipi iz Celja in Loč, svojo so
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sestavili tudi Pinterji, Davidovi sorodniki.
Pred pričetkom turnirja so igralci obiskali
Davidov grob ter se z vencem in besedami
predsednika KS Frankolovo, Dušana
Horvata, poklonili spominu na pokojnega
soigralca. Uradno odprtje turnirja je
pripadlo županu Občine Vojnik, Benu
Podergajsu, simbolično pa Davidovemu
6-letnemu sinu Žanu, ki je prvi pognal
žogo po igrišču. Po zaključku »bitk« so
razglasili: najboljše ekipe (Maček tisk Celje
– 1. mesto, Memorialna ekipa Frankolovo
– 2. mesto, Starine Frankolovega – 3.
mesto); najboljšega igralca (Darko Zore
– Frankolovo); najboljšega strelca (Matej
Križman – Celje); najboljšega golmana
(Jani Pinter – Frankolovo) in jih nagradili
s pokali. Organizatorji so tudi poskrbeli,
da lakota in žeja nista imeli vstopa ne
pri igralcih in ne pri gledalcih, kar je bil
kljub kislemu vremenu še razlog več za
prijetno vzdušje. Iskreno se zahvaljujejo
donatorjem in vsem, ki so pripomogli
k realizaciji tega spominsko-športnega
dogodka in za katerega si želijo, da bi
postal tradicionalen.
Sobotno dogajanje je vtisnilo poseben
pečat tudi Davidovi družini Pinter iz
Verpet, ki organizatorjem in pobudnikom
prireditve, predvsem pa Robiju Javorniku
in Blažu Joštu, izreka vso svojo
hvaležnost. Njihova zahvala velja tudi
vsem udeležencem memoriala, tako tistim
na igrišču kot vsem ostalim ob njem, ter
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obema predstavnikoma lokalne oblasti.
Bolj kot končni rezultati tekem je bilo
pri tem pomembno prijateljsko druženje
akterjev in nogometnih navdušencev,
ki so v športnem duhu obeležili spomin
na svojega prijatelja. K vsemu temu pa
so igralci pridali še svojo gesto. Žanu so
namreč poklonili finančni prispevek z
željo, da bi veselje do žoge raslo skupaj
z njim, saj je fantič tokrat pred vsemi
dokazal svoj talent in potrdil pregovor, da
jabolko ne pade daleč od drevesa.
Sonja Jakop

ASO, D. O. O.
Trnoveljska c. 4a, 3000 Celje
Tel: 03 42 60 700, www.aso.si
Pooblaščeni prodajalec in serviser
čistilnih naprav KÄRCHER

Ostalo
Društva
Farni praznik in 30 let mašništva dr. Bogdana
Kolarja
Pod okriljem mladinskega društva Frankolovo je 28. avgusta
CERKVENI
ZBORI
NAROCK
GOJKI
JESENSKI
IZLET
“KOŽUHANJE”
že 7. leto zapored
potekal
ŽUR. Rock
žur je postal
že
V nedeljo, 29. 8. 2010,
je potekala v Vojniku slovesna sveta
nekakšen vsakoletni dogodek, brez katerega ne
gre.
DRUŠTVA TALON maša ob prazniku zavetnika svetega Jerneja.
7. ROCK ŽUR NA FRANKOLOVEM

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev
10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na
Nastopili so: NUDE, Kronika,
premorejo enega ali celo več pevskih
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na
Soul of discretion
Ace kultura.
V in
društvu
Talon smo se odločili, da
zborov in skupin. Večina teh se enkrat
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem
Kljub deževnemupopeljemo
vremenu svoje
je bilačlane na jesenski izlet
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti.
udeležba zelo velika. Vsi so bili raziščemo
res
našo prelepo ‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem
po sistemu rotacije vsako leto organizira in hkrati
zagreti in voljni žuranja, zato je to
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla domovino.
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa
nastopajoče še posebej ogrelo. Letos
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru
so nam zaigrali, kadar smo izgubili nit
so igrali skoraj do treh zjutraj, saj je
pevce povabili na Gojko.
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali
publika norela in norela. Vsi so bili
zvezane storže in jih obešali na letve,
zelo navdušeni nad našo organizacijo
Uvodne besede o glasbi in petju nasploh
kjer bodo krasili kmetijo in se hkrati na
in nad nastopajočimi.
je prisotnimi izrekel domači župnik, p.
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi
Seveda pa brez sponzorjev ne gre,
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole:
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas
zato gre zahvala tudi njim. Pri Rock
»Celotno človeško telo od kosti naprej
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo
žuru so nam pomagali: KARGO
sprejema in posluša glasbo, podobno
pogostili.
TRADE, d. o. o.; MOSKK, d. o. o.; DUŠAN KROFLIČ,
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje
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pri proizvajanju glasu. To pomeni, da
Alenka Prebičnik Sešel
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Katrin Pinter
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Planinski kotiček

PLANINSKI KOTIČEK
V dneh, ko nam je narava postregla z obilico dežja, s poplavami
in z neurji, se pogosto vračam k mislim o skrbi za okolje.
Premlevamo, kaj smo, kaj nismo ali kaj bi še lahko ali kaj še
moramo … storiti za okolje. Pa ostane zgolj pri dobrih namenih,
sklepih in smernicah. Naš vsak dan pa dokazuje, da je ozaveščanje,
ponotranjanje tega kar vemo proces, ki se ga premalo zavedamo.
Na planinskih poteh in potepanjih po gorah nemalokrat dobimo
potrditev, da je sobivanje narave in človeka vrednota! In zavedanje
trajnostnega razvoja je pot k trajnostni prihodnosti.

… Je gora, ki obiskovalca vodi, da prisluhne svojemu telesu,
ki obiskovalca spomni, da je »le obiskovalec«, ki obiskovalca
usmerja, da se zave veličine gora …
… Je gora, kjer se zaveš lepot narave in vrednot sobivanja …

Načrtujemo:
- Ratitovec – 9. 10. 2010;
-	Kostanjev piknik in pohod ob prazniku Občine Vojnik – 16.
10. 2010;
- Izlet v neznano – 20. 11. 2010.
Lepo vabljeni!
Za PD Vojnik zbrala Zvonka Grum
Fotografije: Rajko Sentočnik, ml.

TENIŠKI KLUB VOJNIK
Na pobudo članov Teniškega kluba Vojnik in staršev otrok smo
v času šolskih počitnic (od 8. 7. 2010 do 10. 7. 2010) izvedli
teniški tečaj za otroke, stare od 6 let do 20 let. Program je delno
sofinancirala Občina Vojnik in se ga je udeležilo 32 otrok.

Namen 10-urnega tečaja je bil otrokom približati tenis kot igro,
kot individualni šport in jim predstaviti osnove ter navsezadnje
tudi tenis kot zabavo. Če se je vaš otrok našel v tenisu, naj to
ljubezen neguje naprej.
Z izvedbo tečaja smo bili zelo zadovoljni in hrati veseli
tako velikega števila mladih. V prihodnje želimo spodbujati
naše najmlajše in mlade pri športnih aktivnostih in jim s tem
omogočati aktivno preživljanje prostega časa. V sezoni 2011 so
začetniški, nadaljevalni, invidualni tečaji predvideni od meseca
aprila 2011 do oktobra 2011.
Zahvaljujemo se trenerju Sebastjanu Lebru za vrhunsko
izvedene učne ure, organizatorju Petru Počivalšku in Občini
Vojnik za dodeljena sredstva.
Simona Matko,
predsednica Teniškega kluba Vojnik

In še …
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Šport
1. POLETNI KOŠARKARSKI KAMP KK VOJNIK

NK VOJNIK

»Savudrija 2010«

LIGA SMS VOJNIK 2010
F5
Terra caffe Aligatorji
Rozntall
ŠD Frankolovo švic
KMN Marinero
Honda Čepin
Mali Paris

1.

KK Vojnik je letos prvič, kar deluje, organiziral in uspešno
izvedel poletni košarkarski kamp za otroke, ki obiskujejo
Košarkarsko šolo Vojnik. Kamp se je pričel s skupnim
odhodom iz Vojnika 5. julija in se zaključil z obiskom staršev
in sorodnikov 11. julija. Kampa so se udeležili osnovnošolski
otroci, ki so tako imeli priložnost aktivno preživeti počitnice s
poudarkom na košarki. Kamp »Veli Jože« v Savudriji je center
šolskih in obšolskih dejavnosti. Prav tako pa nudi različnim
skupinam, kot so: športni klubi, gasilska društva, projekti
mednarodne izmenjave, pogoje in objekte za otroke te starosti z
obilico aktivnosti in druženja s sovrstniki iz Slovenije, Hrvaške,
Rusije in od drugod.
Urnik vsakega dne je bil poln aktivnosti in pet dni je kar
prehitro minilo. Med igrami z žogo je izstopala košarka, igrali

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Terra caffe
Aligatorji
KMN Marinero
Vojnik pizzeria
Limbo
ŠD Frankolovo
švic
Honda Čepin
Šdf Partizani
Mali Paris
Vrtnarstvo
Naglič
Rozntall
Sdm-Rogel
Freddy 69
Nirvana-Joly
caffe
Borci
F5

:
:
:
:
:
:
:

Vojnik, 3. 10. 2010

Rezultati 22. kroga
Šdf Partizani
Freddy 69
Vojnik pizzeria Limbo
Sdm-Rogel
Vrtnarstvo Naglič
Borci
Nirvana-Joly caffe

3:8
10 : 8
4:7
11 : 6
2:5
11 : 7
4:4

Vrstni red po 22. krogu
21

17

1

3

158 : 103

51 (-1)

+55

21

16

2

3

163 : 89

50

+74

21

13

3

5

158 : 96

42

+62

21

13

2

6

125 : 97

41

+28

21
21
21

11
12
10

4
0
3

6
9
8

126 : 97
134 : 102
117 : 92

37
36
33

+29
+32
+25

21

11

1

9

106 : 102

33 (-1)

+4

21
21
21

10
6
6

1
4
2

10
11
13

111 : 114
109 : 125
118 : 141

31
22
20

-3
-16
-23

21

4

3

14

95 : 137

14 (-1)

-42

21
21

4
0

2
0

15
21

101 : 142
48 : 232

13 (-1)
0

-41
-184

Najboljša strelca:
54 – Podrepšek (KMN Marinero),
49 – Be. Verbič (Honda Čepin).
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR, Arclin 21,
Petra Senker, s. p.

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2010
Vojnik, 15. 6. 2010
Roal biro
Črički
Šmartno

pa smo še odbojko, nogomet, badminton, namizni tenis, ročni
nogomet in metali frizbi. Med igrami v vodi je prevladovalo
kopanje s potaplanjem na dah. Sodelujoči otroci ne bodo
pozabili še jutranjega daljinskega plavanja do svetilnika, teka
po okoliških krajih, večernega sprehoda in nočnega kopanja. Za
spomin je ob koncu kampa vsak udeleženec tedna v Savudriji
prejel diplomo za sodelovanje in spominsko majico. Ob tej
priložnosti se zahvljujemo sponzorju, grafičnemu podjetju
Dinocolor, d. o. o., ki nam je pripravilo in podarilo majice.
Še posebno pa velja zahvala vsem staršem, da ste nam zaupali
svoje otroke, za dobro sodelovanje že med pripravami in za
pomoč v materialnih dobrinah. Zahvala pa gre tudi vsem, ki ste
verjeli v nas in nas moralno podprli, da je bil kamp uspešno
izveden.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

:
:
:

15
15
15

Šmartno
Črički
Roal biro
Vojnik fegy
veterani
Nirvana
Dimy

Rezultati 15. kroga
Dimy
Nirvana
Vojnik fegy veterani
Vrstni red po 15. krogu
12
0
3
11
1
3
10
2
3

10 : 2
6:4
8:7

92 : 52
99 : 77
94 : 54

36
34
32

15

5

2

8

69 : 64

17

+5

15
15

2
1

2
1

11
13

49 : 93
48 : 111

8
4

-44
-63

Najboljša strelca:
25 – Žafran (Roal Biro),
22 – Kroflič (Črički), Ma. Podgoršek (Šmartno).
Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro,
Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik.

Robert Suholežnik, Mateja Oprčkal
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+40
+22
+40
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PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
NOVEMBER
Sobota,
Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik prireja martinovanje s kratkim kulturnim
13. november,
programom in z vinsko kraljico pred Kmetijsko zadrugo Celje – enota Vojnik.
ob 9.00
Nedelja,
14. november,
ob 11.30
Sobota,
20. november,
ob 19.00
Sreda,
24. november,
ob 17.00
Nedelja,
28. november,
od 8.30 do
12.00

Krajevna skupnost Frankolovo in Konjeniki organizirajo blagoslov konj v graščinskem parku
na Frankolovem.
Družina Gregorc prireja koncert ob 20-letnici delovanja ter predstavitev druge zgoščenke v
večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.
Turistično društvo Frankolovo organizira na kmečkem turizmu Goršek peko in okraševanje
drobnega božičnega peciva pod vodstvom gospe Zvezdane.
(Prijave in vse ostale informacije na tel. št. 031 384 399-Irma ali 031 862 303-Edi)
Turistično društvo Frankolovo prireja razstavo drobnega božičnega peciva, ki ga bodo
pripravile članice društva, in primer okrašene domače božične mize v prostorih TD Frankolovo.
(Dodatne informacije na tel. št. 031 384 399-Irma ali 031 862 303-Edi)

DECEMBER
Petek,
10. december,
ob 18.00
v mesecu
decembru
v mesecu
decembru

Turistično društvo Vojnik prireja Božično-novoletni koncert, gost večera bo Oto Pestner. Na
prireditvi bodo podeljena tudi priznanja za najbolj urejeno okolje za leto 2010. Koncert bo v
Kulturnem domu v Vojniku. Vstopnine ni.
Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik prireja Kletarski večer – delovno pokušnjo
mladega vina s strokovnjakinjo Tadejo Vodovnik-Plevnik.
Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik organizira prednovoletno srečanje z ogledom
vinske kleti, pokušnjo vrhunskih vin in zabavnim druženjem.

1. NOVEMBER – DAN SPOMINA NA UMRLE
Obveščamo vas, da bodo v občini Vojnik ob sodelovanju s krajevnimi organizacijami ZB za
vrednote NOB in osnovnimi šolami žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih, kjer se bomo skupaj
poklonili njihovemu spominu:
KS FRANKOLOVO, torek, 2. 11. 2010
Ob 8.30
Na pokopališču pri grobišču ZZB
KS VOJNIK, torek, 2. 11. 2010
Ob 10.00
Obisk spominskega obeležja na Dobrotinu
Ob 11.45
Pri spomeniku NOB v Vojniku
Urška Mužar
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Zdenko je pražil in pražil vse do drugega mesta

Kljub statusu veterank,
nam je uspelo ujeti župana
Osebno za naš kraj, ZARES.

Milena Jurgec, nosilka aktivnosti in
povezovalka dogajanj.

Prepoznavnost ni izključena

Prisotni na proslavi

Žetev - malica

Pozdrav odprtju tekmovalnih veščin.

Slike in tekst: J. Vovk

Iz brajde naravnost v naročje županu

Voznik novega vozila je ponosen nanj

55

Prejemniki vojniških grbov 2010

