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ljubezen ne glede na naš položaj, ki ga
imamo, bogastvo, ki ga izkazujemo, in
zdravje, ki ga morda včasih premalo
cenimo. To so enostavni, vendar po srcu
bogati ljudje, tu med nami in z nami.

Spoštovane bralke
in bralci!
Leto se izteka. Mnogim je prineslo
zadovoljstvo, nekaterim so se porušile
sanje, samo zdravje pa je tisto, ki največ
velja in ki ga ni moč nadomestiti z
ničemer. In če je bilo to prisotno, lahko
z zadovoljstvom zaključimo obračun
letošnjega leta.
Veliko ljudi se takole pred novoletno
številko Ogledala oglaša in želi svojim
prijateljem, znancem in vsem nam sreče
in uspeha. To so ljudje, ki delijo svojo

Dragi sokrajani, predvsem pa tisti, ki ste
skupaj z nami oblikovali v letošnjem letu
naše glasilo, želim, da se ta odnos nadaljuje
v naslednje leto oziroma se še poglobi.
Želimo si še več informacij, tistih iz okolij,
kjer živite, delate ter ustvarjate pogoje, da
vaša in naša beseda najde pot nazaj med
ljudi. Radi bi se vam tudi zahvalili, da
ste svoje prispevke obogatili s slikovnim
materialom, saj vemo, da slika velikokrat
pomeni več kot napisana beseda.
V imenu uredniškega odbora želim vsem
našim bralkam in bralcem vesele božične
ter novoletne praznike, največ pa zdravja
in zadovoljstva.
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do petka,
4. februarja 2011, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 4. februarju,
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, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Ines Novak
Trženje oglasov: Ines Novak
Jezikovni pregled:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Praznično drevesce
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Minile so volitve (za nekatere žal še vedno ne), potrdili smo,
ali bolj učeno, konstituirali smo Občinski svet ter imenovali že
tudi vse odbore in komisije, ki so podaljšana roka Občinskega
sveta, uprave in župana.
Pravzaprav govorimo o svetovalnih telesih, ki smo jih v vsej
zgodovini občine cenili in upoštevali.
Delo teče tako nemoteno naprej; saj sploh ni bilo presledka
ali odmora. Podpisali smo že nekaj pogodb, ki občini prinašajo
dodaten denar, nekaj problemov pa še vedno vlečemo in vlečemo,
vse v upanju, da bodo enkrat vendar rešeni.
Nadaljujemo z utrujajočimi razgovori za služnosti, za pogoje
odkupov zemljišč, ki v končni fazi pomenijo napeljavo vodovoda,
ureditev ceste, kanalizacije: vse v dobrobit širše družbene
skupnosti. Ampak to največkrat ni pomembno, ker je posredi
denar oz. pretirani apetiti.
Ampak tako je bilo in bo tudi v prihodnje!
Naj vam odgovorim na nekaj najpogostejših vprašanj:
1. GRADIMO, OZ. BOLJE – NADALJUJEMO Z
REKONSTRUKCIJO CESTE V ČREŠNJICE! Na vrsti sta še
zadnja dva plazova, ki bosta v času, ko boste brali te vrstice, že
sanirana. Če morda ne verjamete: to sta peti in šesti plaz med
temi, ki so bili sanirani v zadnjih treh letih. In znesek: neverjetno
visok za izgradnjo ceste, saj bo dosegel skoraj 1,5 mio. evrov.
Cesta naj bi bila dokončana do konca meseca novembra.
2. NA FRANKOLOVEM GRADIMO TUDI ČISTILNO
NAPRAVO S KANALIZACIJO, ki bo v letošnjem letu delno
zgrajena, čistilno napravo pa naj bi zgradili naslednje leto. Zato
vsi, ki se peljete proti Frankolovemu in vidite na desni strani
veliko gradbišče (izkopi in veliki kupi zemlje) – to pomeni
izgradnjo še zadnje večje kanalizacije in čistilne naprave za 600
enot, ki bo Frankolovemu omogočila enake možnosti čiščenja
fekalnih odpadkov, kot je to v večini primerov v Vojniku in Novi
Cerkvi.
3. V teh mesecih ste prejeli od GURS-a (GEODETSKA
UPRAVA RS) OBVESTILA o vaših zemljiščih, nepremičninah
in njihovi vrednostih, ki bodo osnova za obračun davka na
premoženje. Mnogi ste že našli pot na občino po nasvet, veliko
vas je pomoč poiskalo na GU v Celju. Kdor še ima pomisleke
in komur še kaj ni jasno, naj poišče dodatne informacije, saj je
mogoče pripombe vložiti še do 25. januarja leta 2011.
4. V Vojniku in Novi Cerkvi GRADIMO SONČNI
ELEKTRARNI na strehah obeh osnovnih šol. Dela izvaja
KOVINOMONT iz Ljubljane, za vsa dela pa smo pridobili
ustrezna gradbena dovoljenja že pred začetkom del. Pojavil se je
strah pri nekaterih ljudeh, češ da bo potrebno kolektorje odstraniti,
da gradijo na »črno« in podobno. Posel je za občino zanimiv, saj
bomo iz tega naslova pridobili določene ugodnosti, ki jih bomo
seveda namenili prav šoli v Vojniku.
5. V ČASU DO KONCA NOVEMBRA BOMO
ASFALTIRALI NEKAJ CEST PO PROGRAMIH KS, nekateri
odseki pa bodo prišli na vrsto spomladi. Pogodba o izvajanju del
je podpisana, da se dela končajo do maja. Torej tisti, ki slučajno ne
bi prišli na vrsto, saj je bil sklep Občinskega sveta sprejet pozno,
pripraviti pa je bilo potrebno tudi razpis o izbiri izvajalca, pa še
vreme je nenormalno mokro, tako ponekod ugotavljamo, da ne
bo pogojev za dober asfalt. Zato »brez panike«, nadaljevali bomo
spomladi.
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6. Po sklepu prejšnjega Občinskega sveta PRIPRAVLJAMO
PROJEKTE ZA NOV VRTEC V VOJNIKU IN PRAV TAKO
TUDI ZA TELOVADNICO K OSNOVNI ŠOLI V VOJNIKU. Za
vrtec smo pridobili evropska sredstva, za telovadnico pa sredstva
Ministrstva za šolstvo. Vrtec je ocenjen na 1,7 mio. evrov, medtem
ko telovadnica na dobra 2 mio. evrov. V naslednjih letih bomo zato
morali skrbno gospodariti z denarjem in proračunskim sredstvom
dodati še kakšen kredit, seveda vse v okvirih dovoljenega. To
poudarjam zato, ker se sliši (tudi pri političnih nasprotnikih)
predvsem kritika na zadolževanje, tisti, ki pa vodimo to občino,
pa vemo, da če nekaj »krvavo« potrebujemo, je prav, da si tudi
pomagamo s krediti. Saj smo kreditne kvote varčevali prav za
velike projekte.
Zato bomo še pred novim letom obravnavali proračun in
poskusili s kar največjo vnemo nadaljevati cilje, ki smo si jih
zastavili že davno pred volitvami in je nekatere, glede na stanje
v družbi (beri: državi) veliko težje doseči kot pred leti. Toda
»upanje umre zadnje«, pravimo pogosto, zato korakamo smelo
naprej v novo leto.
Še vedno mi mnogi stisnete roko ob izvolitvi in pošiljate
čestitke. Čeprav sem vsem iskreno hvaležen, vem, da to pomeni
poleg velikega zaupanja tudi veliko obveznost. Zato bom ob
prihajajočem božiču in novem letu hvaležen za upanje, ki mi
ga dajete. Mislim na vse občanke in občane. Mislim na uspešne
podjetnike, ki smelo investirajo, zaposlujejo; mislim na marljive
delavce, ki s svojim vestnim delom gradijo zase in širšo družbeno
skupnost; mislim na bolne v domovih za ostarele, kamor tudi
prihaja naše Ogledalo, in na tiste, ki jih pestita revščina in
socialna stiska. Mislim na politične voditelje v naši občini, ki so v
večini vodili korekten politični boj in danes sodelujejo pri razvoju
občine. Mislim na vse, ki delate v društvih in drugih organizacijah,
ki vodite šole, vrtce ali ste v njih zaposleni, spominjam se naših
duhovnikov in prejemnikov različnih občinskih grbov, ki ste še
vedno svetal zgled plemenitega in marljivega dela. Še posebno
hvaležno mislim na prejemnike zlatih občinskih grbov, ki ste
še vedno svetilniki, ki dejavno dajete luč in dobro svoji okolici.
Mislim tudi na ustvarjalce tega občinskega glasila, ki so pošteno in
korektno pisali o dogodkih in delu celotne naše lokalne skupnosti.
Mislim na svoje sodelavce, občinske svetnike, člane odborov in
komisij, na vse tri predsednike KS in člane Svetov KS Vojnik,
Nova Cerkev in Frankolovo. Mislim na tiste, ki boste v času
praznikov delali … Mislim tudi na svoje domače in verjamem, da
tudi vi vsak na svoje najdražje …!
VSEM
ŽELIM
RESNIČNEGA
IN
PRAVEGA
BOŽIČNEGA MIRU IN BLAGOSLOVA IN NAJ BO NOVO
LETO 2011 ZAČETEK BOGASTVA, TIHE SREČE IN
MAJHNIH RADOSTI, saj se iz njih rojevajo velike stvari.
Vi, dragi dobri ljudje, ki vas vodita skrb za drugega in
preprostost, »ste zadnja pljuča tega sveta, skozi katera
še lahko diham!« In na vas gradi svoje upanje tudi občina
Vojnik. 					
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Gospodarstvo
DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2010-2020
V Dolgoročni razvojni strategiji občine
Vojnik 2010–2020 (v nadaljevanju DRS) so
nanizane pobude in predlogi odgovornih
oseb za posamezna področja razvoja krajev,
strokovnjakov in širše javnosti, večinoma
usklajeni z javnimi razpravami, kot tudi s
pobudami občanov, seveda v okviru strokovno
utemeljenih umestitev.
Pri pripravi DRS smo najprej morali sprejeti
odločitev, ali nam bo dokument pripravila zunanja institucija ali se
bomo zadeve lotili sami. Projektna skupina za pripravo strategije
se je odločila, da bo to opravila sama s pomočjo strokovne
javnosti, kar je sicer bolj racionalno, vendar zahtevnejše. To je
pomenilo bistveno večjo obremenitev za predsednika projektne
skupine Sama Kuneja, ki je s svojim prostovoljnim delom
aktivno sodeloval v nastajanju dokumenta. Na tem mestu bi se
rada zahvalila tudi dr. Bogomirju Kovaču, ki je podal strokovna
izhodišča za pripravo DRS, Jožetu Volfandu, ki je vodil zahtevne
javne razprave v vseh treh krajevnih skupnostih: Frankolovo,
Nova Cerkev in Vojnik, ter zunanjima članoma projektne skupine
Juretu Ferležu in Žaretu Samcu.
DRS je temeljni programski dokument za usmerjanje in
izvajanje razvojnih aktivnosti, katerega cilj je zagotavljati
trajnostni razvoj občine. Razvojni program, na podlagi ocene
stanja, podaja razvojno vizijo občine, iz nje izhajajoče strateške
razvojne cilje ter programe, podprograme in nekatere projekte za
njihovo uresničevanje. Ker je DRS dinamičen dokument, se ga
bo v prihodnjih letih dopolnjevalo in usklajevalo, vendar v okviru
opredeljenih strateških ciljev in programov. Zato so nekateri
cilji in programi širše zasnovani tako, da bo nov občinski svet
imel odprte možnosti nadgradnje DRS tudi v smislu določitve
specifičnih ciljev in ukrepov, ne navsezadnje tudi določitve
»udarnega« projekta, ki bo pritegnil druge ljudi v našo občino.
DRS je okvir za lažje načrtovanje in delo novega Občinskega
sveta in občinske uprave.
DRS je dokument, ki ga sporazumno oblikujejo in spreminjajo
vsi, ki soustvarjajo konkurenčno razvojno ponudbo v vojniški
občini. Vsi nosilci gospodarskega, socialnega in prostorskega
razvoja ga morajo razumeti kot »odprto knjigo« razvoja. Že v
procesu nastajanja so ga sooblikovali občani oziroma posamezne
interesne skupine kot razvojni partnerji ter izraža specifično stanje
v lokalnem okolju na posameznih področjih in kar je najvažnejše,
predstavlja potrebe in cilje za razvoj v prihodnosti ter načine za
doseganje le-teh.

Občina Vojnik je v DRS opredelila poslanstvo in vizijo.
Poslanstvo:
Temeljno poslanstvo Občine Vojnik, ki je del javne uprave,
je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti
življenja in dela občanov, obiskovalcev ter organizacij z
zadovoljevanjem njihovih potreb glede na zakonite možnosti in
dane vire. Storitve se izvajajo učinkovito in odgovorno do državne
davčne politike. Organiziranost občinske uprave zagotavlja
izvrševanje demokratičnih načel, kot je sodelovanja občanov
pri upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina je prepoznavna po

odprtosti njenega dela, usmeritvi k energetsko varčnim in okolju
prijaznim dejavnostim ter po bogatem kulturnem in športnem
udejstvovanju njenih občanov ter organizacij.
Vizija:
Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih
omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje
z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese
okolja.
V naslednjih številkah Ogledala bodo podane dodatne
informacije. DRS si lahko ogledate tudi na internetni strani www.
vojnik.si.
Mojca Skale

Še smo na Balkanu …
Imam navado, da vodim našega psa Arisa na krajše sprehode.
Enkrat po cesti v smeri proti Šmartnem, včasih na Štolnerjev
hrib ali proti »Titovemu parku«.

Kdo so ti ljudje, ki tako brezbrižno in brez vesti onesnažujejo
naravo?

Ne boste verjeli, z mojega zadnjega nedeljskega sprehoda
na Štolnerjev hrib sem se vrnil s polno vrečko smeti, pa tudi
vrečko sem pobral ob cesti. Bile so plastenke, pločevinke piva,
cigaretne škatle, odvržene v glavnem iz avtomobilov ... Spet
drugič v poletnih mesecih grem skozi Titov park. Ob klopi, kjer
so se prejšnji večer zadrževali mladi, bi lahko prespal v smeteh.
Če se napotim proti Arclinu, se redno vrnem z vrečko smeti …
To se mi zgodi enkrat, dvakrat, desetkrat, torej ni več naključje!
Še sreča, da grem na poti domov mimo ekološkega otoka.
Meseca maja je nekdo v potok odvrgel odpadke: gnile zeljnate
glave.
Konec novembra stojim ob Hudinji, seveda s psom, in gledam
veselo kopanje račk. Najprej priplava večji kanister. Plastični
seveda, zato ne potone. Voda ni bila visoka, zato zaključim, da
ga je nekdo preprosto vrgel vanjo. Zatem vidim lesene odpadke.
Mislim si, sreča, da so bio, ampak glej, teh odpadkov kar noče
biti konec. Res sreča, da so bili leseni, ampak nekdo jih je
hladnokrvno vrgel v potok.
Ker nimam druge izbire, bom šel danes spet na sprehod po
isti poti in spet se bom vrnil z vrečko ali posameznimi primerki
naše kratke pameti. Pa menda se ja ne bom naveličal hoditi na
sprehode? Že tako nimam dosti časa!
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Občinski svet

Imenovani so odbori in komisije za naslednja štiri leta
Občinski svet Občine Vojnik je na drugi redni seji, dne 11. 11. 2010, v skladu z določili Statuta in Poslovnika Občinskega sveta ter
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnaval predloge za sestavo odborov, komisij in njihovih
predsednikov. Brez posebnih komentarjev ali pripomb, razen občinskega svetnika Dušana Horvata, da je premalo članov odborov iz
KS Frankolovo in pripombe občinskega svetnika Egidija Čretnik, da bi lahko bili vsi odbori sedemčlanski, je občinski svet soglasno
imenoval odbore, komisije in njihove predsednike:
Tako so bili za predsednike posameznih
odborov za naslednja štiri leta
imenovani:

Jože SMODEJ,
predsednik Odbora za
gospodarstvo in turizem
Občine Vojnik

Viktor ŠTOKOJNIK,
predsednik Odbora
za okolje in prostor
ter komunalo Občine
Vojnik

Branko PETRE,
predsednik Odbora za
finance in občinsko
premoženje Občine
Vojnik

Janez KARO,
predsednik Odbora za
družbene dejavnosti
Občine Vojnik

Marjan KOVAČ,
predsednik Odbora za
kmetijstvo in razvoj
podeželja Občine
Vojnik

Marija JEVŠENAK,
predsednica
Statutarnopravne
komisije

Tadej ZABAV,
predsednik Komisije
za vloge in pritožbe
Občine Vojnik

Milan DEČMAN,
predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

Jurij VOVK,
predsednik
Uredniškega odbora
in odgovorni urednik
javnega glasila Občine
Vojnik, OGLEDALO

Marjan KOVAČ,
predsednik Komisije
za odpravo posledic
naravnih in drugih
nesreč
Vsem, članom in predsednikom odborov
ter komisij, želimo uspešno, korektno in
ustvarjalno delo v naslednjem štiriletnem
mandatu.
J. Vovk

SAVINJSKA REGIJA
– EKOREGIJA
V Savinjsko regijo je vključenih
31 občin, med njimi tudi Občina
Vojnik. Skupne razvojne projekte vodi
Razvojna agencija Savinjske regije, d.
o. o. (v nadaljevanju RASR). V sredo,
24. novembra 2010, smo se udeležili
sestanka z idejno predstavitvijo projekta
trajnostnega razvoja območja. Nosilec
projekta je RASR v sodelovanju z Okoljsko
raziskovalnim
zavodom
Slovenske
Konjice in s podporo Ministrstva za okolje
in prostor. Partner v projektu je tudi
naša občina, ki bo udeležena predvsem s
človeškimi viri, za konkretne projekte na
območju občine pa tudi finančno v skladu
s sprejetim proračunom.
Namen izvajanja projekta:
-	vpeljevanje visoko kakovostnih
okoljevarstvenih standardov v
procese dela in bivanja;
-	izoblikovanje visoke delovne in
bivanjske kulture na pozitivnih
vrednotah odnosa do okolja;
-	doseganje visoke stopnje
odgovornosti do ohranjanja
dediščine;
-	vpeljevanje različnih okolju
prijaznih aktivnosti kot gibanje
in način razmišljanja, dela in
življenja.
V projektu se bodo združevale
različne ideje, ki bodo omogočale večjo
okoljsko učinkovitost občin, prav tako
pa se bo vršil tudi prenos dobrih praks
(npr. zbirni centri, ekološki otoki –
ločeno zbiranje odpadkov, črpalke za
električne avtomobile, adaptacija in
izgradnja ekostavb, mobilne ekološke
tržnice, centri ponovne uporabe,
obnovljivi viri energije, samooskrbna
območja, kolesarske steze, daljinski
energetski management, obveščanje in
izobraževanje občanov, …).
Občina Vojnik je s svojim dosedanjim
delom že dokazala, da skrbi za trajnostni
razvoj, seveda pa bo v prihodnjih letih
koristila dobre prakse drugih občin, kot
tudi s svojimi idejami bogatila druge
občine Savinjske regije.
Mojca Skale
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Občinski svet
Branko PETRE
Ponovno izvoljen za podžupana
Župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi ter Statuta Občine Vojnik predlagal, Občinski svet pa je enoglasno
potrdil predlog, da se za naslednji štiriletni mandat imenuje za podžupana Branko
PETRE, Razdelj 6/a, Nova Cerkev. Poleg nalog, opredeljenih v Statutu, bo sprejel
še naloge na področju financ in protokolarnih zadev.
J. Vovk

VARSTVO CEST
Poleg vzdrževanja je potrebno za širši javni
interes zagotoviti tudi varstvo javnih cest,
da se preprečijo škodljivi vplivi na stanje
cest in varnost prometa na njih. Varstvo cest
obsega varovanje interesov cest v območju
varovalnega pasu zaradi gradnje objektov in
komunalne infrastrukture, zaradi del na javni
cesti, izvajanja izrednih prevozov, gradnje
priključkov in opravljanja spremljajočih
dejavnosti ob cesti. Z ukrepi za varstvo prometa na javnih cestah,
med katere spada izdaja soglasij in dovoljenj za posege v varovalni
pas, izdaja dovoljenj za zapore cest, zagotavljanje preglednosti,
postavljanje prometne signalizacije in inšpekcijsko nadzorstvo,
se skuša uporabnikom cest zagotoviti čim večjo prometno varnost.
Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali
njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte
na njej, ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške
zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Nadalje je prepovedano predvsem:

- odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
- puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
- ovirati odtekanje vode s ceste;
- z mazili ali drugimi snovmi onesnažiti cesto;
-	voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kolesarje in
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljena;
-	postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob
cesti les, opeko, odpadni in drug material ali predmete, če se
s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače
ovira ter ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena
urejenost;
-	nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči in druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
-	spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali
predmete;
-	nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja
ali nemotenega in varnega odvijanja prometa;
- poškodovati prometno signalizacijo;

- uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
- puščati na cesti ali metati kakršne koli predmete ali sneg nanjo,
razsipati po njej sipek material ali jo kako drugače onesnaževati;
-	puščati na cesto živali brez nadzora, napajati živali v obcestnih
jarkih, pasti živino na cestnemu svetu ali graditi ob cesti
napajališča za živali;
-	voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da
lahko poškodujejo cesto;
-	namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali druge gorljive
snovi;
-	orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m
od ceste vzporedno z njo;
-	obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko
orodje in stroje;
-	zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
-	vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
Navedeno je opredeljeno v Odloku o občinskih cestah v občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 3/2000 in 114/2006), kjer je predpisana
tudi globa za dejanja, ki so v omenjenem odloku opredeljena kot
prekrški.
Pri svojem rednem delu opažamo, da se na nekaterih delih cest
tovorna vozila (predvsem komunalna in gasilska vozila) srečujejo
s težavami zaraslosti brežin. Na mnogih mestih ta vozila že zelo
težko varno vozijo (zožitev cestnega telesa, veje nad samim
cestiščem), letni čas, ki prihaja, pa stanje še dodatno poslabša.
Travo ter grmovje in drevesa na brežinah, ki ovirajo vidnost
prometne signalizacije in opreme in dostopnost do nje ter
vplivajo na urejenost okolja ceste, je treba redno vzdrževati s
košnjo, obrezovanjem in sečnjo. Prosti profil ceste in pogojena
preglednost morata biti vedno zagotovljena.
V kolikor ste lastnik zemljišča ob javni cesti in brežine niso
primerno urejene oziroma na njih raste vegetacija, ki sega v samo
cestno telo ali nad samo cestišče in je višina med cestiščem in
vegetacijo manjša od 4,5 m, vas prosimo da s košnjo, sečnjo ali
obrezovanjem vegetacije zagotovite svetli profil ceste, preglednost
in vidnost prometne signalizacije. V kolikor sami tega ne morete
narediti oziroma zato nimate ustreznega orodja, javite to vaši
krajevni skupnosti, da se zadeva uredi s skupnimi močmi.

13. december 2010

Mag. Nataša KOS,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Gospodarstvo
ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA FRANKOLOVO
Izbrani izvajalec del, podjetje NIVO Celje, je v mesecu septembru pričel izvajati dela na projektu »Izgradnja čistilne naprave in
kanalizacije Frankolovo«.
ČN Frankolovo, kapacitete 800 PE in zbirni kanal, zajema
celotno območje odvodnjavanja preko zbirnega kanala na
predvideno ČN. Zbirni fekalni kanal bo potekal na severu ob
lokalni cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega,
prečkal cesto Vojnik–Stranice ter potekal po območju obrtne cone
(Mercator) ob vzhodnem robu ceste Vojnik–Stranice.

Kanalizacija obravnavanega območja je predvidena v ločenem
sistemu s čiščenjem na lokalno ČN Frankolovo. Na predvideno
fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke odplake.
Čistilna naprava Frankolovo 800 PE zajema čiščenje odpadnih
voda naselja Frankolovo. Kanalizacija je predvidena v ločenem
sistemu, tehnologija čiščenja na čistilni napravi pa je zasnovana na
mehanskem (primarnem) in biološkem (sekundarnem) čiščenju.
Prispevno območje obsega poleg naselja Frankolovo še naselja
Globoče, Verpete, Rakova Steza in Stražica.
Namen in cilji projekta so izgraditev ustrezne komunalne
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
ki so v državnem programu opredeljene kot območja, ki morajo

biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi smernicami.
Pomembno je, da s projektom dosežemo zmanjšanje vplivov
na okolje, ohranitev naravnih virov in ekosistemov, izboljšanje
kakovosti podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje
življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, nadalje
izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter
doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa.

Občina Vojnik je konec meseca oktobra posredovala SVLR
zahtevek za izplačilo prvega dela sofinacerskih sredstev. Dela
potekajo v skladu s terminskim planom.
Terminski plan izvedbe: začetek september 2010, zaključek
september 2011.

Finančni načrt
Skupna vrednost projekta:
730.000,00 EUR
Pogodbena vrednost izvedbe:
558.019,75 EUR,
					
NIVO Celje
Ostalo (projektna dok., nadzor, 171.980,25 EUR
nakup zemljišča, obveščanje javnosti …)
Delež sredstev EU		
282.566,00 EUR
 adzor za navedeno investicijo bo izvajalo podjetje NAVOR
N
Celje.

Pripravila: Vesna Poteko, mag.

Občinski odbor LDS Vojnik želi v novem letu 2011 kar
najboljšega sodelovanja v Občini Vojnik, vsem občanom pa
čim več osebne sreče, zdravja, zadovoljstva in uspehov.
Za občinski odbor:
mag. Adolf Videnšek
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Varnost občanov

Pirotehnika
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v:
predstavljajo srednje veliko nevarnost
in so namenjeni uporabi na prostem,
na velikih odprtih območjih in katerih
raven hrupa ni škodljiva za zdravje
ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke,
ognjemetna kolesa, bengalične bakle,
baterije in kombinacije itd.;
•	kategorija 4 – ognjemetni izdelki, ki
predstavljajo veliko nevarnost in so
namenjeni za uporabo le strokovno
usposobljenim osebam (za poklicno
uporabo) in katerih raven hrupa ni
škodljiva za zdravje ljudi.

1. Ognjemetne
izdelke, to je
pirotehnične izdelke za zabavo, v
naslednje kategorije:
•	kategorija 1 – ognjemetni izdelki, ki
predstavljajo zelo majhno nevarnost,
povzročajo zanemarljivo raven hrupa
in so namenjeni uporabi v strnjenih
naseljih, vključno z ognjemetnimi
izdelki, ki so namenjeni uporabi v
stanovanjskih zgradbah in drugih
zaprtih prostorih. Tipični izdelki so
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za
cigarete, konfeti – bombice, pokajoče
žabice, male petarde itd.;
•	kategorija 2 – ognjemetni izdelki,
ki predstavljajo majhno nevarnost
in povzročajo nizko raven hrupa in
so namenjeni uporabi na omejenih
območjih na prostem. Tipični izdelki
so rimske svečke, majhna ognjemetna
kolesa, bengalične bakle, baterije in
kombinacije itd.;
•	kategorija 3 – ognjemetni izdelki, ki

2. Pirotehnične izdelke za odrska
prizorišča, ki so razvrščeni v dve
kategoriji:
•	kategorija T 1 – pirotehnični izdelki
za uporabo na odru, ki predstavljajo
majhno nevarnost;
•	kategorija T 2 – pirotehnični izdelki za
uporabo na odru, ki so namenjeni za
uporabo samo osebam s strokovnim
znanjem.
Omejitve za prodajo in uporabo
pirotehničnih izdelkov
Prodaja
pirotehničnih
izdelkov
kategorije 1, katerih glavni učinek je
pok, je dovoljena le v času od 19. do 31.
decembra.
Pirotehničnih izdelkov posamezne
kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim
osebam, ki so mlajše od:
• 14 let za kategorijo 1,
• 16 let za kategorijo 2,
• 18 let za kategorije P1 in T1.
Ne glede na določbo prejšnjega
odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov
kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim
osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če
so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Uporaba
pirotehničnih
izdelkov

Iz črk se rojevajo besede. Z besedami tvorimo stavke.
S stavki nastajajo vaše in naše zgodbe.

kategorije 1, katerih glavni učinek je pok,
je dovoljena le v času od 26. decembra do
2. januarja. Pri tem je potrebno upoštevati,
da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v
zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za
potniški promet in na površinah, na katerih
potekajo javni shodi in javne prireditve.
Prepovedana
je
tudi
predelava
pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja
učinka, uporaba v drugih predmetih,
lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter
preprodaja.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni
učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.

PREVIDNO PRI NAKUPU IN
UPORABI!
Kupci in uporabniki pirotehničnih
izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne
morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki
imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje
Ministrstva za notranje zadeve.
Ob nakupu preverite, če so na izdelku
navodila za uporabo, ki morajo biti
napisana v slovenskem jeziku in obvezno
priložena vsem pirotehničnim izdelkom.
Pred uporabo izdelkov preberite
navodila in jih tudi upoštevajte.
Policisti bomo dosledno ukrepali proti
vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi
pirotehničnih izdelkov. Za navedene
kršitve posameznika je predvidena globa
od 400 do 1.200 evrov.
Spoštujte pravico sosedov, otrok,
starejših, da v miru uživajo praznike, zato
ne mečite petard v njihovo bližino in pred
njihove domove.

Danilo Ungar,
vodja policijskega okoliša

Vsaka zase je posebna in edinstvena.
Želimo si, da bo tudi v letu 2011 veliko teh zgodb našlo svoje
mesto v našem Ogledalu.

Drage občanke in občani!
V Občinskem glasilu Ogledalo skupaj z vami objavljamo
mnoge zgodbe preteklosti in pišemo take, ki gledajo v
prihodnost.
Zgodbe o ljudeh in dogodkih, ki soustvarjajo naš vsakdan
in krojijo razvoj vojniške občine.

Želimo vam miren božič in uspešno novo leto!
Ostanite veseli in pozitivni!

13. december 2010

Uredniški odbor
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Intervju
INTERVJU: IZTOK ZUPANC, s. p. – tesarstvo, krovstvo, zidarstvo

ČAROBNA FORMULA ZA USPEH: DELAVNOST IN POŠTENOST
Ko je delal še oče, smo večji del, kar se
tiče zidarski del, delali sami. Od očetove
upokojitve pa imamo podizvajalce,
predvsem za zidarska dela. Z njimi imamo
zelo dobre izkušnje. Tako lahko naročniku
priskrbimo storitev v celoti.
Na eni strani obrt, na drugi strani
trženje in prodaja storitev – kaj je težje?
Vsekakor sta težji del posla trženje in
prodaja. Ker pretežno delamo z zasebnimi
naročniki, je tukaj veliki delež t. i. »trženja
od ust do ust«. Zaenkrat to funkcionira
precej dobro.

Zadnji dan pred oddajo prispevkov
za občinsko glasilo obiščem znanega
vojniškega obrtnika Iztoka Zupanca. Cesta
v Šmartno 3 – dasiravno imam večkrat
težave s tem, »kako naj pridem do kod«,
mi je tokrat uspelo takoj. Pri pokopališču v
Vojniku, v smeri Celja zavijem desno, nato
sledim tablam. En, dva, tri in že sem na
dvorišču. Že po prvih besedah spoznam, s
kom imam opravka. Gospod Iztok je marljiv
in delaven človek, ki je že zelo hitro vedel,
kaj si v življenju želi. Tako je že pri svojih
rosnih devetnajstih letih prepričal očeta,
da je iz varne in redne službe presedlal
»na svoje.« Oče mu je za to drzno idejo
neskončno hvaležen še danes. In tako se je
ta zgodba nekako tudi začela …
Za začetek mi povejte prosim kaj o sebi,
preden ste prevzeli poslovanje vašega
podjetja.
Obiskoval sem Srednjo gradbenotehnično šolo v Celju. Kasneje sem se
zaposlil pri podjetju Ingrad, kjer je delal
tudi moj oče. Imam družino – ženo in dva
otroka, 22 - letno hčer in 14 - letnega sina.
Ali so se s to dejavnostjo ukvarjali tudi
že vaši starši – sorodniki? Ali vas je oče
naučil obrti krovstva in tesarstva?
Moj dedek je bil »tišlar« (mizar), moj
oče pa »cimerman« (tesar). Tako sem imel
vseskozi priložnost opazovati in se učiti
te obrti. Leto 1985 je bilo prelomno. Ko
sem prišel iz vojske, sem očetu predlagal,
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da odpre svojo obrt. Ko se je upokojil, sem
obrt prevzel jaz. Pri meni je zaposlen tudi
moj brat.
Kakšne storitve ponuja vaše podjetje?
Podjetje ponuja različne storitve, ki so
povezane s tesarstvom, krovstvom in z
zidarstvom.
S kakšnimi potrebami prihajajo
naročniki do vas?
Največ povprašujejo po izdelavi ostrešij.
Torej – izdelava ostrešij na novih hišah
ali menjava ostrešij na hišah, kozolcih,
brunaricah ali vikendih. Veliko naredimo
tudi nadstreškov za avtomobile, saj nas v
današnjih časih lahko kaj hitro preseneti
kakšna nenapovedana toča. Izdelujemo
tudi pergole. Poleg kompletne ponudbe
ostrešij, nudimo tudi polaganje vseh vrst
kritin.
Se lotevate tudi kakšnih bolj zahtevnih
projektov?
Seveda. To nam je v velik izziv in po
tem smo tudi znani, da delamo nekoliko
zahtevnejše projekte, kot so: štirikapnice,
večkapnice, razčlenjene strehe, posebni
priključni nadstreški, okrogli in ločni
kukerli ipd.
Prvenstveno se ukvarjate s tesarstvom in
krovstvom, za ostala dela pa sodelujete
s podizvajalci – je tako že od samega
začetka?
13. december 2010

Kaj je tisto, kar vas razlikuje od ostalih
obrtnikov – kakovost storitve, hitrost
izvedbe? V čem ste konkurenčni?
V našem podjetju nas vodi načelo
kakovosti in zadovoljstvo stranke. Seveda
si prizadevamo, da so storitve v roku
opravljene, kolikor se le da, čeprav nam
vreme ni vedno naklonjeno. Konkurenčni
pa smo predvsem za izvajanje težjih
projektov – ne samo, da smo tega vešči
in da delo res dobro opravimo, našim
naročnikom marsikdaj tudi predlagamo
katero izmed idej – kaj bi bilo primerno
in kakšne so možnosti – samo tako lahko
pridemo do najboljše rešitve. Prav tako
tudi skrbimo za to, da se vedno znova
izobražujemo, saj smo le tako lahko v
koraku s časom.
Kako se je vašega posla dotaknila
recesija?
Vsekakor se je. Posebej v zadnjem letu.
Največji problem so neplačniki. Pozna se
tudi, da ljudje ne investirajo več toliko,
ker enostavno nimajo več denarja. Velik
problem je tudi nelojalna konkurenca.
Kako je država naklonjena majhnih
podjetnikov – ali sploh je?
(Smeh) Ne. Država nam ni naklonjena.
Včasih je bilo lažje in bolj pravično. Naše
delo je tudi s tem odnosom razvrednoteno.
Bi lahko rekli, da vodite uspešno
družinsko podjetje? Ali tudi svojo
družino vpeljujete in vključujete v
posel?
To bi sicer morali oceniti drugi, sam pa
mislim, da ja. Vsekakor se je potrebno

Gospodarstvo - komunala

Intervju

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK
V Občini Vojnik se je v zadnjih letih
razširilo območje gradnje stanovanjskih in
drugih objektov, kar narekuje potrebo po
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige
Popoviča.
Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu,
katerega polno ime je bilo Janez Žiga
Valentin Popovič. Popovič je napisal
knjigo »Raziskave morja«, knjiga
pa predstavlja
zbirko naravoslovnih,
vseskozi
truditi, izobraževati,
iskati nove
jezikoslovnih,
arheoloških,
geografskih
in
možnosti.
V primeru,
kot je naš,
bi si želel,
kulturno-političnih
prispevkov.
V uvodu
da
bodo nekoč v prihodnosti
nadaljevali
ta
knjigemoji
je posebej
poudaril,
je Slovenec.
posel
potomci,
vendarda
tukaj
otrokom
Njegove razprave
o Tudi
morjumeni
pomenijo
prepuščam
prosto pot.
je bilo
začetek
oceanograﬁje.
Izdal razmišljali
je tudi
tako
omogočeno.
O tem bomo
nemško nekoliko
slovnico kasneje,
za avstrijske
mogoče
ko bošole,
tudi zbiral
sin še
je slovarsko
malo
starejši. gradivo, kar vse izkazuje
njegovo vsestransko dejavnost na področju
Kaj je najpomembnejše za uspeh?
Potrebno je delati, delati in še enkrat
REBALANS
PRORAČUNA
delati
in biti pošten.
To je to.

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Imate mogoče kakšno sporočilo za
mlade ljudi, ki se odločajo za poklic? Bi
Občinski svetVidite
je na v26.
seji,
dne 29. 9.
ga priporočili?
tem
prihodnost?
2009,
sprejel
rebalans
proračuna.
Prihodki
Kadra v tej »branži« primanjkuje,
to
so
se
povečali
za
18
%
in
tako
znašajo
gotovo. Logika današnje mladine
je
skupaj 8.142.000
EUR,
odhodki pasistem
so se
povsem
drugje, tako
ji narekujejo
povečaliizobraževanje
za 22 % ter inznašajo
države,
okolica,8.237.000
v kateri
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Realizacija
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od
plana,
zato
so
se
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obstajajo prihodki
tudi drugi
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in
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niso
bili
realizirani
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v planirani
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sprejetem
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Tukaj je
vsekakorvpriložnost,
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Med
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izgradnja
Vojnik
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(Ministrstva
in
izstopa
tisti, ki za
je okolje
primerno
prostor
in
evropskih
sredstev),
izgradnja
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(ﬁnanciramo
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ta
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Koliko ur na dan delate?
Čisto odvisno. Poleti domala cel dan,
še posebej ker smo odvisni od vremena in
rokov. Čez zimo se zadeva umiri in ker čez
leto naredimo veliko ur »v dobro«, potem
Ulica Janeza Žige Popoviča
nekaj časa mirujemo.
naravoslovja in jezikoslovja.
Občini
Vojnik časa
je tako
Je Nova
potemulica
tudiv več
prostega
za
dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval
hobije?
Hobijev niti nimam, ker ni veliko časa.
Se pa z ženo rada odpraviva na kakšen
rebalansom
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EUR
sprehod,
čez povečala
poletje na za
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500.000
televiziji.
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo
plazov.
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vredno.zasnove
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Kaj
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bi
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planirananav
loteriji?
zadostni višini. Sredstva so se namenila za
Delal bi stroške
isto, kot
do sedaj. Denar
pa
materialne
in vzdrževanje
osnovnih
naložil.
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
plačila staršev za otroke v vrtcu,
subvencije
Andreja Štravs
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
3. november 2009
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v širšem družbenem okolju, s svojim delom
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega
kraja.
Tanja Golec Prevoršek
mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo,
urejanje krajev ter odvoz kosovnih
odpadkov.
Želimo vam vse lepo,
predvsem pa zdravo leto 2011!
Irena Špegel Jovan
Krašovčevi
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Krajevne skupnosti

SPOŠTOVANI!
Mesec december je
čas, ko se z velikimi
pričakovanji zazremo
v prihodnost, za katero
si vsi želimo, da bi
nam vračala poglede z
iskreno prijaznimi očmi,
velikodušno
odprtih
rok.
Takšna pričakovanja imamo tudi člani
in članice Sveta KS Vojnik, ki smo se
sestali na prvi redni seji, na kateri je vsak
član Sveta KS predstavil potrebe območja,
ki ga zastopa.

Zavedamo se, da smo krajevna skupnost,
katere sokrajani in sokrajanke:
•	v nekaterih delih še vedno čakajo na
naravno dobrino – pitno vodo;
•	
si želijo
kot mi,Vojnik
da bi makadamske
S za župana
Občine
ceste dobile asfaltno prevleko;
•	vedo, da je nadaljevanje protipoplavnih
ni volivci!
rešitev nujno za mirno življenje ljudi
i nas združujejo.
vzdolž reke Hudinje;
je tudi podobnih.
•	
se zavedajo, da ljudem v naši KS niso
pa nas povezujejo.
prizanesli niti plazovi.
oj način in dela,

kt Podergajs,

Varnost udeležencev v prometu bi
se zagotovo povečala, če bi se pešci,
rekreativci in kolesarji lahko gibali po
pločnikih in kolesarskih stezah Arclina –
Vojnika – Ceste v Šmartno, Lešja, Višnje
vasi, Ivence Arclina proti Ljubečni in
vseh drugih pločnikih, ki jih v tem pisanju
nisem omenila, smo jih pa zapisali v plan.
Mnogo točk našega plana vam v
današnjem pisanju nisem predstavila, saj
bo priložnosti še dovolj.
Pri predstavitvah planov po posameznih
področjih se je znova potrdilo, da imamo
vsi podobne želje, katerih izpolnitev
je prevečkrat pogojena s
financami,
pomanjkanje le-teh pa žal občuti preveč
ljudi.
Zagotovo pa ni potrebe, da bi ljudje
živeli v pomanjkanju lepih, medčloveških
odnosov (v sporu zaradi smeti, ki niso
tvoje, ampak moje, ceste, ki se nikakor
ne sme dotikate te ali one parcele, kaj
šele, da bi voda pritekla do sosedove pipe
po ceveh, ki vodijo pod mojo zemljo, ...),
saj je velikokrat potrebno storiti le droben
korak k sočloveku ali pa vase, da se ti
odpre nov vidik …

Spoštovani sokrajani in sokrajanke,
bralci in bralke Ogledala!
m tonu, ali različne besede,
V predlogu plana del nismo pozabili na Naj bodo praznični dnevi priložnost, da
potrebe po:
kar je zapisano.
•	novem vrtcu in telovadnici k Osnovni ste v družbi ljudi, ki jih imate radi, novo
ore obroditi mnoge sadove.
leto pa naj vas obdari z zdravjem ter
šoli Vojnik;
nost in odgovornost občank
m, gospodarskem in celo
osebnimi in poslovnimi uspehi.
• večjem kulturnem domu v Vojniku.

aj bo naš cilj tudi

Za ljudi!

Za ljudi!

ZIMSKA SLUŽBA V
KS VOJNIK V SEZONI
2010/11
Zima je tu in z njo sneg, ki se ga posebno
otroci neizmerno vselijo. Kaj je lepšega,
kot snežna belina vsepovsod? Malo manj
romantično pa je, če ceste niso splužene.
Obveščamo vas, da je v KS Vojnik tudi
letos organizirana zimska služba. Da nam
ne bo treba neprostovoljno pešačiti, bodo
poskrbeli: Franci Landeker, Maksimiljan
Lipovšek, Jurij Sitar, Jurij Štante, Martin
Kukovič, Boštjan Slemenšek in Marjan
Jakše.
Vsi, ki opravljajo zimsko službo, se
bodo potrudili, da bodo ceste primerno
očiščene in posipane, vas pa tudi prosimo
za strpnost, saj je za vsako delo potreben
določen čas. Poskrbite, da ne bo ob
cesti in na njej nepotrebnih ovir, ki bi še
dodatno otežile delo.
Za vse pripombe in informacije se
obrnite na KS Vojnik,
tel. št.: 7800-620 /Irma Blazinšek/.
Irma Blazinšek

Lidija Eler-Jazbinšek,

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

enedikt Podergajs,
SLS za župana Občine Vojnik

as!
Ta glas podpirajo tudi:

OB BLIŽAJOČIH SE PRAZNIKIH ŽELIMO VSEM KRAJANOM
OBČINE VOJNIK VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE, V NOVEM LETU
2011 PA OBILO ZDRAVJA, OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA TER
USPEHA PRI VAŠEM DELU.
9/15/10 3:15:36 PM

HKRATI PA SE ZAHVALJUJEMO VSEM VOLIVKAM IN VOLIVCEM
ZA IZKAZANO ZAUPANJE IN PODPORO NA OBČINSKIH VOLITVAH
TER SE ZAVEZUJEMO, DA SE BOMO ŠE NADALJE TRUDILI ZA
RAZVOJ NAŠE OBČINE, KI SE JE IZKAZALA KOT ENA NAJBOLJE
RAZVIJAJOČIH SE IN USPEŠNIH OBČIN.
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Krajevne skupnosti
SVET KS FRANKOLOVO – 2. REDNA SEJA
V sredo, 3. novembra 2010, je predsednik Sveta KS, Dušan Horvat, sklical 2. sejo Sveta KS Frankolovo. Na sestanku so bile
obravnavane naslednje točke dnevnega reda:

1. ZIMSKA SLUŽBA

3. ASFALTIRANJE CEST

Na sestanek smo povabili izvajalce zimske
službe v sezoni 2010/2011, ki skrbijo za
prevoznost cest v zimskem času. Z njimi smo
uskladili relacije pluženja v KS. Izvajalcem je
bil predan cenik zimske službe, na katerega so
imeli določene pripombe. Vsi so enoglasno
opozorili na težavne pogoje pluženja na
nekaterih odsekih zaradi obcestnih ovir
(vejevje, pastirji, …), kar povzroča škodo na
traktorjih. Zato naprošamo krajane, ki so lastniki teh obcestnih
površin, da sami posekajo vejevje in manjša drevesa ter odstranijo
pastirje. S tem bo zagotovljeno nemoteno izvajanje zimske službe
v KS Frankolovo v sezoni 2010/2011.

Svet KS Frankolovo je obravnaval problematiko asfaltiranje
cest v KS.
Na osnovi sklepa 33. seje občinskega sveta, dne 15. 9. 2010,
kjer je bil potrjen plan asfaltiranje cest po posameznih krajevnih
skupnostih, je Svet KS Frankolovo, dne 14. 10. 2010, obvestil
režijske odbore, da pripravijo cesto do asfaltiranja. Odpiranje
ponudb za asfaltiranje cest v občini Vojnik je potekalo 20.
oktobra 2010 v prostorih Občine. Na osnovi oddanih ponudb je
bilo izbrano podjetje CM Celje, s katerim je Občina podpisala
pogodbo. S to pogodbo je izvajalec dolžan izvesti vsa pogodbena
dela do 15. maja 2011.
Zavedamo se, da imamo v naši krajevni skupnosti dovolj
kakovostno pripravljen samo odsek ceste Zabukovje–Straža
pri Dolu, zato pričakujemo asfaltiranje tega dela ceste še v
letošnjem letu. Za ostala dva odseka pa upamo, da bosta ustrezno
pripravljena v mesecu maju 2011.

2. IZVOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV KOMUNALNE
KOMISIJE
Člani Sveta KS Frankolovo so na sestanku izvolili sedemčlansko
komunalno komisijo Sveta KS Frankolovo v sestavi:
predsednik – Milan Dečman,
podpredsednik – Anton Brecl,
član – Roman Pinter,
član – Zdenko Skaza,
član – Martin Kračun,
član – Miloš Bezenšek,
članica – Vida Lozej.
Komisija obravnava vsa vprašanja, ki se tičejo področja
komunale, ter pripravlja oziroma oblikuje predloge za odločanje
na Svetu Krajevne skupnosti, mu daje pobude in predloge za
urejanje zadev na komunalnem področju, sodeluje pri pripravi
planov in programov v Krajevni skupnosti Frankolovo, izvršuje
sklepe in odločitve Sveta KS in zborov krajanov in poroča Svetu
KS o problematiki ter stanju na svojem področju.
Zato vse krajane naprošamo, da se glede zadev, ki zadevajo
področje komunale, obrnejo naravnost na zgoraj predstavljeno
komisijo.

4. PRORAČUN 2011
Na seji smo tudi obravnavali prednostne naloge oziroma
najnujnejše potrebe, ki se žal odmikajo že nekaj let. Zato je Svet
KS Frankolovo podal naslednje predloge za sestavo proračuna
Občine Vojnik za leto 2011:
• Obnova vodovoda – zajetja pod Lindekom.
•	Priprava idejnega projekta za izgradnjo novega Vrtca na
Frankolovem.
• Izdelava projekta za šolsko igrišče pri OŠ Frankolovo.
•	Izgradnja večnamenskega objekta v graščinskem parku na
Frankolovem.
•	Ureditev prostora za mrliško vežico v Marijinem domu na
pokopališču v Črešnjicah (sofinanciranje Občina Slovenske
Konjice – 40 %).
• Asfaltiranje krajevnih cest.
• Izdelava in postavitev smernih tabel za vasi.
• Varčna osvetlitev v KS Frankolovo.
• Sofinanciranje zasteklitve mrliške veže na Frankolovem.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Spoštovane krajanke in krajani!
Smo v mesecu decembru in spodobi se, da vam vsem in
vsakemu posebej zaželimo mirne ter spokojne božične in
novoletne praznike. Ker je mesec december mesec adventa
in hkrati vesel z obdarovanji, ga praznujte temu primerno.
Za novo leto 2011 pa vam želimo obilo OSEBNE SREČE,
ZDRAVJA IN USPEHOV, kljub krizi, ki se po raznih
napovedih še ne misli tako hitro posloviti. Hkrati bi se vam
zahvalili za sodelovanje in pozitivne misli v letu 2011.

DRAGE
TOVARIŠICE
IN TOVARIŠI,
VOJNIČANKE,
DRAGE
TOVARIŠICE
IN TOVARIŠI,
VOJNIČANKE,
VOJNIČANI!

VOJNIČANI!
Sreča prebiva v kakšni prijazni vasi,
včasih
počiva
na gozdni
jasi,prijazni vasi,
Sreča
prebiva
v kakšni
ali pa se skriva med prihodnjimi časi.
včasih počiva na gozdni
jasi,
(Tone Pavček)

ali pa se skriva med prihodnjimi časi.
(Tone Pavček)
Da bi v prihodnjem letu krmarili mimo vseh čeri
Da bi v prihodnjem vletu
krmarili
mimo
vseh čeri
varno
zavetje
zadovoljstva!
v varno zavetje zadovoljstva!
Da v miru in veselju doživite božič!
Da v miru in veselju doživite božič!
Iskrene
čestitke
tudi obtudi
dnevu
samostojnosti
in enotnosti!
Iskrene
čestitke
ob dnevu
samostojnosti
in enotnosti!

ZDRUŽENJE BORCEV ZA
VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA

ČLANI SVETA KS FRANKOLOVO

ZDRUŽENJE BORCEV ZA
VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA
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Društva
ZIMSKA SLUŽBA V KRAJEVNI KUPNOSTI NOVA
CERKEV
VOJNIČANI
NA SLAVNOSTNEM
Kot
vsako leto doslej,
imamo tudi letos
ODPRTJU
RAZSTAVE
GRAFIK
v KS Nova Cerkev organizirano
in dobro
pripravljeno
zimsko V
službo. Izvajalci
»HALLERSTEIN«
zimske
službe za oranje
in posipavanje so
KOROTANU
NA DUNAJU

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na in nato pozno kosilo v Gore
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem smo se lepo. V ponedelje
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel smo imeli piknik pod šotoro
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti Vojniku. Po kratkem kulturn
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar ko so nas razveselili otroci iz
Vojnik in pevci našega kom
zadolženi za posamezne relacije, katere podelil rang mandarina 3. stopnje.
ter pozdravu župana Bena P
smo določili
skupaj z vsemi
na
V letu astronomije
so v izvajalci
Slovenskem
pričeli naš piknik »pod šo
Razstavo
je
pripravilo
sedem
avtorjev
kulturnem
centru oktobru
Korotan 2010.
na Dunaju
sestanku
že v mesecu
posvečen tudi prazniku Ob
–
graﬁkov
iz
Slovenije,
med
njimi
tudi
Jože
14. oktobra 2009 odprli razstavo graﬁk
Vsi, ki opravljajoz zimsko
službo,
se
bodo
kar
najbolj
je postal že tradicionalen.
Žlaus
iz
Globoč.
V
kulturnem
programu
je
naslovom »V znamenju Avguština
jedači, pijači in glasbi zadrž
s
svojim
petjem
navdušil
oktet
In
spiritu
potrudili, da bodo Hallersteina«,
ceste zorane,kiočiščene,
posipane
je posvečena
našemuin
večerne ure. Veseli smo, da j
iz
Vojnika,
prisoten
je
bil
tudi
župan
prevozne. Prosimovelikemu
vas, daastronomu,
ste strpnimatematiku,
in razumevajoči
teologu
prišlo vas je kar lepo števil
občine
Beno
Podergajs.
Razstava
graﬁk
v
in misijonarju
Hallersteinu.
se je
27.
do izvajalcev, saj se
vsega naenkrat
ne da Rodil
urediti.
Poleg
bi vas vdlaneh
naslednjem
Korotanu
na
Dunaju
želi
približati
velikana
stisnjenih
…” letu
avgusta
1703 vse
v Ljubljani,
obiskoval
navedenega vljudno
prosimo
krajane,kjer
kijeso
lastniki “Sreča je! V majhnih stvareh, toplih ljudeh, v da
O
zaključnem
izletu 29
Hallersteina,
ki
je
premalo
poznan
tako
jezuitski
kolegij,
je študiral
obcestnih površin, da
posekate
vejevjenadalje
in manjša
drevesa slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo poročal v naslednjem Ogled
teologijo, medicino, astronomijo in
ter odstranite ovire (pastirji,
avtomobili in podobno). S tem
gre naših 50 upokojencev z
v Sloveniji.
Dragi krajani
in krajanke Nove Cerkve!
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. selila tudi po galerijah
boste pripomogli inLeta
zagotovili
nemoteno izvajanje zimske
dopust v Izolo. Sledi še
1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski
Prava pot je pot srca, ostalo so le ovinki. Naj vas v božično noč in novo leto
službe in preprečili red
morebitne
škodeposvečen
na traktorjih.
11. sreča
novembra
na Tinskem
in bil 1734
v duhovnika.
Žlaus miru
nežno objame.
popelje pot brez ovinkov in naj vasJelka
v prazničnem
decembra, gremo po nakupi
Slavko Jezernik, na Madžarsko in 29. decemb
Za vse dodatne informacije v zvezi z izvajanjem zimske
predsednik KS Nova Cerkev
zaključek leta na kmečki tu
službe za sezono 2010/2011 se obrnite na Krajevno skupnost
pri Lenartu.
Nova Cerkev.
To je kratka predstavite
Slavko JEZERNIK,
v Društvu upokojencev Vo
predsednik Sveta KS
leta 2009. V letošnjem let
Ogledalu srečali še enkrat
zaključili to leto. Pridite k n
z nami, saj nam bo skupaj
bomo prebrodili jesen živl
Godba na pihala
Nova Cerkev
Turistično društvo in Krajevna skupnost Nova Cerkev
prirejata
pred
nami.

Vabilo
prireja

v nedeljo, 26. 12. 2010, na štefanovo, ob 11. uri,
BLAGOSLOV KONJ IN SREČANJE KRAJANOV NA VASI.

v nedeljo,
19. decembra 2010, ob 16. uri,
v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi,
TRADICIONALNI

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT.

V SPOMIN

dne
na
po
pos
pr
br
vojn
Jož
VOJNIK
Arc
V KULTURNEM DOMU VOJNIK, 20. decembra 2010, s
Obč
Spoštovani
upokojenci,
člani
našega
pričetkom Turistično
ob 18. društvo
uri. in Krajevna skupnost Nova Cerkev prirejata
Obč
društva! Kot ste
opazili,
se
je
leto
nagnilo
v
v nedeljo 26.12.2010, na Štefanovo ob 11.00 uri,
je
prejel
pred
desetimi
leti
drugo polovico,
kar
pomeni,
da
zapuščamo
BLAGOSLOV KONJ IN SREČANJE KRAJANOV NA VASI.
Avtor
v temter
svojem
delu opisuje
drzno
v kateri
je kot dejav
uspešno
gospodarsko
poletje
in jesen
se približujemo
zimi.
V akcijo,
eden
izmed
šestih
aktivistov,
ki
so
v
noči
s
14.
na
15.
december
društvu smo zadovoljni z delom, ki smo in aktivno vključenost v lo
osvobodili
127Vsi
zapornikov
(podatek
nemških in oseb
svojimpoposlovnim
ga1944
opravili
do sedaj.
izleti, srečanja
in jeSpovzet
evidencah)
iz zloglasnega
piskra. bogatil naše življenje. Spo
druge
aktivnosti
so se odvijaliStarega
po programu,
bomo s hvaležnostjo v srcu.
ki smo si ga zastavili na začetku leta.
Bili
smo na srečanju
Pokrajine v Novem
UDELEŽITE
SE PREDSTAVITVE
IN IZKORISTITE MOŽNOST,
Celju. Dobrih 150
nasPRVE
je biloROKE«
na Brezju.
Po RESNICO!!
DA »IZ
IZVESTE
B
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom
Korotan
Mitja
Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik
Vljudno
vabljeni!
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zvezeŽupan
na Koroškem
Karel inSmole,
dirigent
Občine Vojnik
Združenje
borcev za vrednote NOB
Uroš Lajovic, župan Beno Podergajs in graﬁk Jože Žlaus
Vojnik – Dobrna pripravljata z avtorjem knjige »STARI PISKER,
RESNICA IN LAŽI«, Ivanom Grobelnikom – Ivom, predstavitev
popravilo TV, radio, video, audio naprav
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
njene vsebine, in sicer

Vesel božič in
srečno novo leto
2011!

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

www.zipservis.si
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Strokovne službe
Medobčinski inšpektorat in
redarstvo

NOVI RAZGLEDNICI OBČINE VOJNIK

Obveščamo vas, da ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo
(MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče od 1. 10. 2010 dalje svoje
prostore in sedež na lokaciji Keršova ul.12, 3212 Vojnik.

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami na
sedežu MIR, so:

V okviru aktivnosti in sprejetih sklepov Odbora za gospodarstvo
in turizem sta v mesecu novembru izšli dve novi razglednici.
Razglednici, ki predstavljata dediščino naših krajev in
posamezne krajevne skupnosti, imata dve dimenziji, in sicer
klasična mala in format A5.
Razglednice so vam na voljo na enotah POŠTE SLOVENIJE:
Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo in Škofja vas.

vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00 in
vsako sredo od 8.00 do 10.00 ter od 14.00 do 16.00.
V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu:
- 08205 1920,
- 08205 1921 (občinski redarji),
- 03 577 20 21 (fax).

Ostale potrebne informacije:

Vodja MIR: mag. Nataša Kos
in inšpektorica za Občine Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče
tel.: 08205 1922
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Božida Rezar, inšpektor za Občine Oplotnica,
Slovenske Konjice in Šentjur

OBČINA

VOJNIK

tel.: 08205 1923
e-pošta: bozidar.rezar@vojnik.si

Občinski redarji:

Boštjan Krajcar, bostjan.krajcar@vojnik.si
Damjan Vahter, damjan.vahter@vojnik.si
Primož Teržan, primoz.terzan@vojnik.si –
nadomeščanje Sonje Kramar

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:

OBČINA

VOJNIK

- 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: uradne ure INŠPEKTOR
- petek od 8.00 do 9.00: uradne ure OBČINSKI REDAR

Uradne ure v prostorih Občine Oplotnica:

- torek od 9.00 do 10.00: uradne ure INŠPEKTOR

Arhiv: Dinocolor Vojnik

Delovno področje:

• nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov,
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
• izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu
je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja;
• izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških
v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov,
za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o
prekrških;
• odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere
kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma
plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih
pristojnosti;
• nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa
ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost
nadzora;
• druge upravne in strokovno-tehnične naloge s področja
inšpekcijskega in redarskega nadzora.
Nataša Kos

13. december 2010

MEMAJ ZYLFI
Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993
Tel./Fax: 03 577 28 95
Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.

SREČNO 2011!
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Družbene dejavnosti
NIZKO ENERGETSKI VRTEC VOJNIK
Občina Vojnik se kot ustanoviteljica vrtca ves čas sooča s prostorsko stisko Vrtca Mavrica Vojnik. Del vrtca je montažne izvedbe in
popolnoma dotrajan, poleg tega pa se predšolska vzgoja občasno vrši v začasnih prostorih OŠ Vojnik in župnišča v Vojniku.

Že v letošnjem letu smo načrtovali v
Vojniku gradnjo nizko energetske vrtca.
Kljub temu, da smo imeli pridobljeno
gradbeno dovoljenje in pripravljeno prijavo
na razpis, sredstva niso bila pravočasno
razpisana in tako smo prijavo morali
odložiti na konec leta 2010 ter gradnjo
načrtujemo v začetku leta 2011. Objavili
smo razpis za izgradnjo montažnega
nizko energetskega vrtca Vojnik in prišli
do zaključka, da je montažni leseni vrtec
30 % dražji od klasične gradnje. Da bi
zagotovili v celoti potrebne površine vrtca,
smo dopolnili projekte in z novimi projekti
pridobili dodatne površine.
Projekt, ki je predmet prijave,
obsega izvedbo I. faze izgradnje nizko
energetskega vrtca Vojnik.
Izgradnja vrtca Vojnik zajema:
-	rušenje dotrajanega montažnega dela
obstoječega objekta vrtca, ohrani se le
novejši klasično zidan del objekta;
-	izgradnja novega vrtca v dveh etažah,
1367,5 m2.

Obstoječi vrtec:
Novejši klasično zidan del obstoječega
vrtca se ohrani, dotrajani montažni del pa v
celoti poruši in nadomesti s klasično nizko
Viri sredstev
OBČINA VOJNIK

energetsko gradnjo. Del obstoječe stavbe
vrtca, ki se bo ohranil, bo vseboval:
-	v pritličju tri igralnice, del sanitarij,
garderobo, kotiček za starše, vhodni
vetrolov;
-	v nadstropju prostore ravnatelja,
administracije, računovodstva, arhiva,
vodje enote ter kabinet za vzgojne
pripomočke.
Obe etaži bosta s hodnikom vezani na
novo načrtovani objekt.
Novo načrtovani objekt (nov vrtec) bo
sestavljen iz delno vkopanega pritličja in
nadstropja.

Program v novem vrtcu bo zajemal:
-	v pritličju štiri igralnice, dodatne
prostore, sanitarije, spremne prostore,
večnamenski prostor/športno
igralnico, kuhinjo, gospodarske in
komunikacijske prostore;
-	v nadstropju sedem igralnic, dodatne
prostore, terase, sanitarije, zbornico ter
komunikacijski del etaže.
Obe etaži bosta povezani s stopniščem
ter dvigalom. Igralnice v obeh etažah bodo
imele dostop na teraso in zazelenjene
površine.

Občina Vojnik je investicijo prijavila
na Javni razpis za sofinanciranje
operacij javne infrastrukture, v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, v okviru prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«
in razvojne prioritete – Razvoj regij«.
V letu 2010 se bodo uredili zunanji
komunalni priključki. Takoj ob pridobitvi
sklepa SVLR o sofinanciranju bo Občina
Vojnik izbrala izvajalca del in v letu 2011
pričela z izgradnjo vrtca.
Finančni načrt (v EUR, bruto):

365.009

SKUPAJ po
virih
924.374

53

407.491

807.491

47

772.500

1.731.865

100,0 %

leto 2009

leto 2010

leto 2011

leto 2012

20.000

166.865

372.500
400.000

772.500

/

Sredstva EU (ESRR)

Objekt bo klasične gradnje z delno
zazelenjeno streho. Zunanji ovoj bo iz
visoko izolativne opeke ter 15 cm slojem
termoizolacije. Notranje nosilne stene
ter stene igralnico bodo iz min. 20 cm
debelega opečnega sloja, ki bo ustrezal
zahtevam akustike. Konstrukcije v stavbi
so zamišljene tako, da bodo ustrezale
zahtevam o nizko energetski gradnji.
Projekt je v skladu z Regionalnim
razvojnim
programom
Savinjske
regije 2007–2013 (PRIORITETA 3 –
OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA
REGIJA; UKREP 3.2.1-ENERGETSKA
SANACIJA
IN
TRAJNOSTNA
GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni
pomen, saj bo izvedena investicija v
izgradnjo nizko energetskega vrtca
prispevala k zmanjševanju rabe energije
v javnih stavbah ter uporabi obnovljenih
virov energije, kar je eden od razvojnih
ciljev v Savinjski regiji.
Po zaključku investicije bo objekt
funkcioniral kot energetsko učinkovit.
Investicija je projektirana v skladu s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije
v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09).
Po izvedbi investicije bo v vrtcu možnost
izvajanja dodatnih dejavnosti.

%

Drugi javni viri (navedite):
Zasebna sredstva (navedite):
SKUPAJ po letih

20.000
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166.865

Gospodarstvo - komunala

Investicije

Odprtje sončne fotovoltaične elektrarne na POŠ Nova Cerkev
Vojnik, šoli
ki sicer
podjetja
ŠTIPENDIJSKA
SHEMA
V petek, 19. 11. 2010,
so v Podružnični osnovni
Novapremore
Cerkev uspešna
predali namenu
in
podjetnike.
sončno fotovoltaično
elektrarno. Odprtje je spremljal prisrčen program učencev POŠ
SAVINJSKE
REGIJE

Nova Cerkev. Ravnateljica Majda Rojc je pozdravila prisotne in izrekla zahvalo
ŠusterBenedikt
Močnik,
izvajalcu
del g.iz Rožanskemu
in Občini Vojnik za izvedbo Aleksandra
projekta. Župan
Štipendije
Regijske štipendijske
vodja
projekta
Regijska
štipendijska
shema
Podergajs
je poudaril,
da je
Vojnik vedno pripravljena prisluhniti novitetam
in
sheme
Savinjske
regije
soObčina
namenjene
Savinjske
regije
pomagatiinizvesti
projekte,
ki izobražujejo
se navezujejo na razvoj in napredek občine.
dijakom
študentom,
ki se
doma ali v tujini in se bodo po končanem
šolanju oziroma študiju zaposlili na
območju Savinjske regije. Štipendije so
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni
potrebi podjetij in perspektivnosti oz.
ŽO SDS
deﬁcitarnosti poklica v Savinjski regiji.

poziva Ministrstvo za zdravje

Vire ﬁnanciranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva
k čimprejšnji uvedbi
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
brezplačnega in
preostalo polovico pa zagotavljajo
prostovoljnega cepljenjadelodajalci, pri katerih se bodo štipendisti
proti Rota virusu
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega
programa oz. za čas sklenitve pogodbe
o štipendiranju. Podjetja, vključena v
Če se vaš malček kopa v visoki vročini,
projekt, pridobijo pravico do polovičnega silovito bruha, ima tekoče blato, poleg
soﬁnanciranja štipendiranja, štipendisti tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav
pa Sončno
zagotovljeno
delovno
mestopolje
za dobo,
mogoče,Moduli
da se je so
okužil
z Rota1580
virusom.
elektrarno
sestavlja
z 252 moduli.
dimenzij
x 808
enakovredno
času
prejemanja
štipendije.
Krivec so
zapritrjeni
Rota virozo
je sila odporen
mm. Skupna inštalirana moč znaša 46,62 kW. Moduli
na podkonstrukcijo.
virus, zaradi
katerega
vsaj omrežjem,
enkrat zboli
Elektrarna je konstruirana za paralelno obratovanje
z javnim
električnim
v
Regionalna
razvojna
agencija Celje
vsak
otrok v vršna
starosti
petih let.
katero
bo oddajala
viške proizvedene
energije.
Predvidena
močdo
elektrarne
znašaV
jecca
izvajalec
Savinjske štipendijske sheme nerazvitih državah povzroči virus visoko
46,62 kWp.
že Sončna
peto leto,
v okviru
projekta
Enotnih
sajprojekta
na vsakih
250 okuženih
elektrarna
je bila
izvedena
v sklopusmrtnost,
skupnega
sončnih
elektrarnotrok
OŠ
regijskih
štipendijskih
shem
pa
tretje
leto. eden umre. Zdravila za to obolenje ni,
Vojnik. Elektrarna na OŠ Vojnik je v izvedbi.
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv edino preprečevanje hudihVesna
oblikPoteko,
bolezni
je
mag.
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen
TOČKA
UČENJA
VvVOJNIKU
po
kadru, kiVSEŽIVLJENJSKEGA
ga želijo štipendirati. Komisija
poteka
težjih oblikah, tudi hitreje pride do
za štipendiranje
je
prejela
vloge
24
podjetij,
izsušitve,
zaščitaTočke
s cepljenjem
predvsem
Ljudska univerza Celje je v letih 2009 in
2010 vjeokviru
vseživljenjskega
kiučenja
so skupaj
posredovala
potreb,
pomembna
najmlajših.
je cepljenje
(TVŽU)
v Občini 142
Vojnik
– OŠ od
Vojnik
– izvedlapri
dve
delavniciZato
računalništva,
tega
31 po kandidatih
srednješolskem
namenjeno
in času
ga je letošnjih
potrebno
računalniške
pismenostiv za
odrasle. Udeležilo
se ju je le30dojenčkom
občanov. V
ali
poklicnem
izobraževanju
111 vna zaključiti
najkasneje
do dopolnjenega
poletnih počitnic se je ponovnoinprijavila
razpis Ministrstva
za šolstvo
in šport »Za
dodiplomskem.
24. tedna da
starosti
(6 meseca).
dvig ravni pismenosti«. Z veseljem vam sporočamo,
smo na
omenjenemCepljenja
razpisu
Dne 7.dobili
9. 2009
RRA Celje
na izvajajoza
izbrani
osebniuspešnost
zdravniki –otrok.
ponovno
nekajjeprogramov
»Usposabljanje
življenjsko
UŽU«.
svoji
spletni strani
www.rra-celje.si
Cepljenje
začne po 6 tednu
UŽU-programi,
ki jih bomo
v naslednjih treh letih
izvajali,se
so lahko
naslednji:
objavila razpis za štipendije, namenjene starosti. Otrok cepivo popije, ni ga
• MI in– Most
do izobrazbe
dijakom
študentom.
Rok za oddajo potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito
•
BIPS
–
Beremo
in pišemo
skupaj
vlog je bil 10. 10. 2009.
Nove štipendije
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima
•
IP
–
Izzivi
podeželja
bodo predvidoma podeljene v decembru morajo preteči vsaj 4 tedni.
• RPO – Računalniška pismenost za odrasleRaziskave kažejo, da je cepivo varno.
2009.
• RDO – Računalniško digitalna pismenost
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v
•V šolskem/študijskem
UŽU – Knjige so zame
letu 2008/2009 različnih državah po svetu.
BZZ –štipendijski
Branje za znanje
zabavo
je •Regijski
shemizaSavinjske
•
UŽU
–
Razgibajmo
življenje
regije sodelovalo 32 delodajalcev, zkiučenjem
so
Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 lahko neželene učinke. Najpogosteje so se
Tako bomo
na območju
Vojnik izvajali
predvsem
brezplačne
dijakom.
Ena štipendija
je občine
bila podeljena
pojavljali:
izguba
apetita,UŽU-programe
razdražljivost,
za
odrasle
RPO,
RDO
in
IP.
Vse,
ki
ste
se
že
udeležili
programa
RPO – računalniška
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo povišana telesna temperatura,
utrujenost,
za odrasletega,
lansko
letošnje leto,
vabimo
na tečaj
– računalniško
jepismenost
najbrž posledica
da vin Regijsko
blaga
prehodna
driskaRDO
oz. bruhanje,
vendar
digitalno opismenjevanje.
Vse,regije
ki se žal
še niste
udeležili
tečaja
RPO,otrok.
vabimo, da se
štipendijsko
shemo Savinjske
pri zelo
majhnem
številu
tečajadelodajalec
sta 60-urna.izOba
sklopa bomo
za dve
niprijavite.
vključenOba
noben
občine
Rotaizvedli
virusipredvidoma
so zelo kužni
in skupini
se zelo
po 15 udeležencev.
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Za podeželsko prebivalstvo bomo
organizirali
120-urne
delavnice
IP – Izzivi
lahko prenašajo.
Velike
količine
Rota
podeželja,
ki
obsegajo
komunikacijske
virusov se izločajo z blatom okuženih
veščine,
osebni
oseb,
z rokami računalništvo,
pa se prenesejo na različne
izobraževalni
načrt,
možnosti
zaposlitve
predmete. Otroci lahko izločajo Rota
na podeželju
bo izvedena
viruse
že preditd.
in Predvidoma
tudi po pojavu
driske. V
ena
delavnica
za
15
udeležencev.
družini se ti virusi pogosto prenesejo na
Lepo
vabimo,
da insebližnje
na omenjene
ostale
družinske
člane
kontakte.
tri Cepljenje
sklope prijavite
na
naši okužbi
Točki
proti Rota virusni
vseživljenjskega
učenja
na
Občini
Vojnik.
ni v programu obveznega zdravstvenega
Po novem letu
bomo
prisotni
na
zavarovanja,
zato2011
morajo
cepivo
plačati
občini
vsako
sredo
med
10.30
in
11.30,
in
starši.
sicer
od
5.
1.
2011
dalje.
Sicer
je
možna
Doza stane 72 €, torej je potrebno
prijava144
na €.
omenjene tečaje tudi pri Irmi
odšteti
Blazinšek.
V tej situaciji – gospodarski krizi – je
za mnoge starše to velik izdatek.
Lepo
vabljeni!
Nekateri
si cepljenja ne morejo
Darja Grdina,
privoščiti,TVŽU
zatoLjudske
stopimo
korak
univerze
Celje v naproti
Vojniku
in podprimo možnost brezplačnega
cepljenja.

Voščilo

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT
Ne učimo seTISTI,
za šolo, marveč za
KI POKLEKNE
K POMOČI
življenje. (Seneka)
POTREBNIM OTROKOM!

Vsem
občanom
želimo
Sporočamo
vam, da bomo
tudi v
prijetno
praznovanje
božičnih
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
novoletnih
V letuse
tejin
akciji.
Za vse praznikov.
dodatne informacije
lahko
na kroselj.majda@gmail.
2011obrnete
pa osebno
zadovoljstvo,
com
ali
na
članice
Ženskega
SDS
zdravje, uspeh in obiloodbora
novega
Vojnik.
znanja!
Majda Krošelj,
Kolektiv
LjudskeŽO
univerze
Celje
predsednica
SDS Vojnik
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Vesele božične praznike ter srečno in
uspešno v letu 2011!
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Društva
Gasilska vaja
V soboto, 30. 10. 2010, so prostovoljna gasilska društva z
Dobrne, iz Socke in Lemberga izvedla v okviru meseca požarne
varnosti nočno vajo na Vinah. Po predpostavki, da »gori«
gospodarsko poslopje Grobelnikovih, je vodja intervencije Simon
Božnik, VGČ 2, vodil celotno akcijo. Vodilo pri tej akciji je bila
postopnost vključevanja posameznih enot. Poudarek je bil na
obvarovanju ljudi, ki so bili v objektu, jih zavarovati in varno
evakuirati. Pri »reševanju« so gasilci uporabljali IDA, ker se naj
bi poleg dima razvijali dušeči in strupeni plini.

Tovrstne vaje so stalnica teh treh društev, s tem da se društva
izmenjujejo pri organizaciji. Tako je letos vajo organiziralo
Prostovoljno gasilsko društvo iz Lemberga. Vaja je pokazala, da
lahko tudi majhno društvo, kot je njihovo, s svojim kadrovskim
potencialom vodi tako obsežno akcijo, bodisi da je to vaja ali žal
resničen dogodek. Pristranski opazovalec bi gotovo našel kakšno
napako. Takim je potrebno povedati to, da so vaje zato, da se
spodrsljaji v čim manjšem številu pojavijo, kadar gre zares.
Krajanom Vin gre vsa zahvala za dobro sodelovanje, gasilskim
društvom za udeležbo in zavzetost pri izvedbi posameznih nalog,
Simonu pa čestitke za uspešno vodenje akcije. Naslednje leto pa
na svidenje na Dobrni!
PGD Lemberg
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Srečanje starejših gasilcev GZ
Vojnik – Dobrna
V torek, 26. oktobra 2010, smo se ob 15. uri pred PGD
Lemberg zbrali na 12. srečanju starejši gasilke in gasilci GZ
Vojnik – Dobrna. Vsako leto izvede srečanje eno izmed šestih
PGD, ki spadajo v našo zvezo.
Začetek našega srečanja se je pričel v gasilskem domu PGD
Lemberg, kjer je vse prisotne v imenu društva pozdravil njegov
predsednik Franc Medved. Zahvalil se je vsem gasilkam in
gasilcem za dolgoletno požrtvovalno delo v naših društvih z
mislijo, da brez nas tudi mlajših generacij ne bi bilo.
Prisotne je pozdravil tudi župan in predsednik GZ Vojnik
– Dobrna Beno Podergajs. Povedal je nekaj vzpodbudnih in
zahvalnih besed. Na srečanje je predsednik komisije za starejše
gasilce Avgust Čerenak povabil tudi predsednike društev. Trije
so se ga udeležili.
Po posvetu z Avgustom Čerenakom smo se letos odločili, da
si bomo ogledali vinsko klet Zlati grič v Slovenskih Konjicah.
Vsem prisotnim je bil obisk te kleti res všeč, bili so zadovoljni,
navdušila jih je vodnica, ki ‘’svoj posel več kot dobro obvlada’’.
Ob koncu smo obiskali sobo za pokušnje, kjer so postregli s
kozarcem pristnega konjičana.
Pot smo nadaljevali na turistično kmetijo Krošelj, kjer so nam
postregli z zelo okusno večerjo. Ure so hitro minevale, saj je bilo
med nami dosti zares dobrih pevcev, harmoniko pa je raztegnil
gasilec Zupanek iz Socke.
Proti koncu našega druženja je sledila zahvala in skromna
pozornost najstarejši gasilki Ani Janc, PGD Vojnik, roj. leta
1916, najstarejšemu gasilcu Hermanu Kotniku, PGD Socka, roj.
leta 1924, gasilki z najdaljšim stažem Ani Božnik, PGD Socka,
članici od leta 1954 in gasilcu z najdaljšim stažem, Rudiju
Stantetu, PGD Vojnik. Srečanje je bilo prijetno, zato smo vsi
hvaležni tistim, ki so pripomogli, da smo doživeli lepo popoldne
in čudoviti večer.
PGD Lemberg

Društva
MLADINSKI KVIZ GZ VOJNIK – DOBRNA

PREGLED DELA PGD VOJNIK
Zaključili smo tekmovalno ligo
starejših gasilk in gasilcev. V Pokalnem
tekmovanju GZS so se starejše gasilke v
državnem merilu uvrstile na odlično 3.
mesto.

V soboto, 16. 10. 2010, smo v Gasilski
zvezi Vojnik – Dobrna organizirali kviz
za gasilsko mladino. Kviz je potekal v
Osnovni šoli Nova Cerkev, udeležilo se ga
je kar 17 ekip, starosti od 7 do 17 let. Mladi
so se pomerili v teoretičnem in praktičnem
delu s področja gasilstva, prve pomoči,
prometnih predpisov in še česa.
Moram priznati, da so se ekipe zelo

OBVESTILO
Komisija za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje
Občine Vojnik je po preteku enega
leta opravila dokončni obračun
sredstev, prejetih iz naslova vračila
vlaganj posameznih skleniteljev
telefonskega naročniškega razmerja
v KS Vojnik, KS Frankolovo in KS
Nova Cerkev. Ugotovila je, da se
vsakemu sklenitelju poravnave iz
predmetnega naslova (skleniteljem
KS Vojnik, KS Frankolovo in drugi
del KS Nova Cerkev) nakaže še
preostali del sredstev v višini 9,40
EUR. Sredstva bomo do konca
meseca decembra 2010 nakazali na
transakcijski račun posameznika.

dobro pripravile, tako da gredo prvi trije
iz vsake kategorije tudi na Regijski kviz,
ki bo v Ločah. Po tekmovanju so nas lepo
pogostili gasilci iz Nove Cerkve.
Najboljšim želimo veliko sreče ter
uvrstitev na Državni kviz.

V letošnjem letu smo na tekmovanjih
dosegli več lepih uspehov: osvojili
smo dva prehodna pokala v Trnovljah
in Vojniku, v ligi pa so starejše
gasilke osvojile zlato kolajno, srebrno
kolajno in dvakrat bronasto. V drugih
meddruštvenih tekmovanjih so osvojile
več pokalov za druga in tretja mesta.
Udeležili smo se tudi državnega
tekmovanja za memorial Matevža
Haceta, kjer so osvojile peto mesto od 32
tekmovalnih enot. Pri boljši uvrstitvi nam
je ponagajala športna sreča.
Tekmovalno ekipo starejših gasilk
PGD
Vojnik
sestavljajo:
Ivanka
Brezovšek, Jožefa Krajnc, Marjana Kralj,
Martina Lugarič, Antonija Mlinar, Ruža
Novak, Marija Pavšar, Rozalija Pintarič
in Ivanka Tkalec.
Po končani paradi bo gasilska veselica,
na kateri bodo igrale Iskrice.

Boštjan Selčan

Za PGD Vojnik:
Karl Kasesnik

Voščilo za praznike
Mesec december je ves praznično obarvan. Morda zato, ker je zadnji v letu.
Med decembrskimi prazniki izstopa božič. Praznik, ki nas še posebej nagovarja
k dobroti, prijaznosti in sožitju med nami vsemi. V enem stavku nam praznik
predstavijo besede angela pastirjem: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem.«
Občinski odbor N.Si Vojnik vsem članicam in članom, somišljenikom in vsem
ljudem dobre volje, vošči blagoslovljene božične praznike.
Za dan samostojnosti in enotnosti vam želimo, da bi domovinska zavest zopet
našla pot v naša srca in da bi ob tem in tudi drugih državnih praznikih izobesili
zastave.
Ob vstopu v novo leto 2011 naj Bog blagoslovi vaša življenja, dela in poti.
Srečno.
Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka
Občinski odbor Vojnik

Komisija za VVJTO
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Društva
ŽALNA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU V
VOJNIKU
Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna, Občina Dobrna in osnovni šoli
na Frankolovem in v Vojniku so tudi letos pripravili žalne slovesnosti v spomin žrtvam
v II. svetovni vojni, in sicer pri spomeniku na Frankolovem, na Dobrotinu in v Vojniku.
Drugi november je bil izbran, ker imajo šolarji zadnji teden v oktobru počitnice in bi
priprava teh slovesnosti deset dni pred dnevom mrtvih, ko so šolarji, katerim želimo
predati sporočilo žrtev, še v šoli, ne imela želenega učinka.

V spomin mrtvim je spregovorila predsednica združenja ZB Vojnik – Dobrna Andreja Stopar

Sporočilo o grozotah vojne prenašamo
šolarjem, ker jim želimo dopovedati,
da vojna, ki jo k sreči poznajo samo s
televizijskih zaslonov in iz računalniških
igric, ni nekaj, kar je le plod bolne
domišljije, temveč da je bila vojna tu, pri
nas, kruto dejstvo še pred nekaj desetletji.
Takrat se partizani, ki so padli v bojih, ali
talci, ki so jih ustrelili v Starem piskru,
ali interniranci iz taborišč, katerih imena
so vklesana na spomenikih, niso nikoli
vrnili, zato ker so bile njihove smrti kruto
resnične, povsem drugačne od tistih, ki jih

dnevno doživljajo v računalniških igricah,
filmih.
Sporočilo prenašamo samo z enim
namenom – želimo jim povedati in
dopovedati, da je vojna nasilje, za katerega
upamo, da jim ga nikoli ne bo potrebno
začutiti. Želimo, da bi razumeli, da je
svoboda tisto, kar daje človeku energijo
življenja in predvsem da bi dojeli, da
imamo svobode ravno toliko, kolikor je
damo drugemu.
Andreja S.

Polaganje venca delegacije občine in združenja ZB
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NAZNANJAM VAM
VELIKO VESELJE.
DANES VAM JE
ROJEN KRISTUS,
KI JE ZVELIČAR,
GOSPOD
… Te evangeljske besede bomo
slišali v cerkvi na božič. Toda ali je
božič res samo en dan v letu in to 25.
decembra? Ne. Vedno je božič, kadar
kdo obriše solzo na obrazu otroka
ali odraslega. Vedno je božič, ko sem
pripravljen z drugim deliti svoj kos
kruha. Vedno je božič, ko drugemu
odpustim in sežem v roko. Vedno je
božič v očeh človeka, ki ga obiščem
v domu ali bolnici … BOŽIČ JE
NA ZEMLJI LAHKO IN MORA
BITI VSAK DAN. Kajti, prijatelj
moj, BOŽIČ JE LJUBEZEN –
ROJSTVO BOGA V NAS. Kdor
nosi v srcu to spoznanje, bo z
zaupanjem in vedrino prestopil prag
novega leta.
Da bi se vse to uresničevalo v
vašem osebnem in družinskem
življenju, vam ob praznikih želim
vaš župnik Anton Perger

Društva
IV. TRADICIONALNI POHOD OD SENEGAŠKEGA
MLINA DO FRANKOLOVEGA

Pot smo zaključili s poklonom padlim v II. svetovni vojni na
frankolovskem pokopališču.
Andreja Stopar

Prijetna skupina skoraj tridesetih pohodnikov se je v soboto,
11. 9. 2010, odpravila na pot po poteh XIV. divizije, v delu od
Senegaškega mlina do Frankolovega, pod okriljem Združenje
borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna.

STRANICE 2010

Poklon žrtvam delegacije Občine Vojnik na Stranicah

Kot nam »govori« spominska plošča, nameščena na podporni
zid pri mlinu, je bilo vodilo pohoda ohranjanje spomina na boje
XIV. divizije na našem področju. Po dobrih dveh urah hoje po
prijetni poti med travniki in po gozdu smo prispeli na Frankolovo
in z minuto tišine počastili spomin na krajane, preminule v II.
svetovni vojni. Herman Kotnik in Herman Planko, oba partizana,
ki danes nosita že krepkih osem križev, sta bila najstarejša
udeleženca pohoda. Njuna dobra volja se je razlezla med ostale
pohodnike.

Tudi pred letošnjim dnevom spomina na preminule so se
delegacije občin poklonile spominu na frankolovske žrtve.
Žalne slovesnosti so se ob tej priložnosti udeležili predvsem
udeleženci priložnostnega programa. V kolikor bomo v bodoče
želeli večje število udeležencev, jim bo najverjetneje potrebno
prireditev prilagoditi glede na čas, ki bi jim ustrezal.

13. december 2010

Andreja Stopar
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Družbene dejavnosti
PRAZNOVANJE 60-LETNICE DELOVANJA MDSS CELJE IN 90-LETNICE DELOVANJA ZDSSS TER
OBELEŽENJA MEDNARODNEGA DNEVA BELE PALICE
V petek, 15. 10. 2010, je ob 13. uri na Mariborski 210/c (v Šmarjeti) v Celju potekalo praznovanje v čast 60-letnice delovanja
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, 90-letnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter obeleženja
mednarodnega dne bele palice. Udeležilo se ga je 450 obiskovalcev, saj je bil ta dan nekaj posebnega.
inž. Marin Kos, koordinacijo, nadzor in
dinamiko pa je vodil gradbeni odbor s
predsednikom mag. Adolfom Videnškom.
Skozi celotno izvajanje je koordinacijo,
nadzor nad deli, zagotavljanje finančnih
sredstev,
finančno
načrtovanje,
likvidacijo, prilagoditve na potrebe
slepih in slabovidnih, harmoničnost
barv ob upoštevanju doktrine ter iskanje
najugodnejših ponudb in izvajalcev vodila
Nada Močenik.

Večletna prizadevanja za odprtje doma
slepih in slabovidnih Celjske regije
so uresničena. Sanje so postale novo
domovanje. Ponosni so na to največjo in
tudi v RS najlepšo pridobitev, namenjeno
slepim in slabovidnim Celjske regije.
Začelo se je v letu 2003, ko je Silva
Kresnik v oporoki zapustila svoje celotno
premoženje, ki je zajemalo manjšo
enostanovanjsko hišo in 1050 m² zemljišča
na Mariborski 210/c v Celju, MDSS
Celje. Zakoniti dediči so se odpovedali
nujnemu deležu. To darilo je bilo kot od

boga poslano, saj so ravno takrat potekali
dogovori z MO Celje o nakupu stare hiše
in zmanjšanju njene kupnine.
Veselje je bilo več kot popolno. Izvršni
odbor je sprejel sklep o novogradnji,
imenoval gradbeni odbor in izbral
izvajalce. Kot najugodnejšega ponudnika
za izvedbo projektov je izbral Ar projekt,
d. o. o., Sevnica in arhitektko Ines Kolšek,
kot najugodnejšega izvajalca gradbenih del
Gradbeništvo Škrablin Jože, s. p., izvajalec
gradbenega nadzora je postal Construkta
inženiring, d. o. o., Celje, nadzornik dipl.

Skupna sedanja vrednost objekta z
zemljiščem je 570.000,00 evrov. Od
tega je FIHO, fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij do
sedaj prispevala 48 %, donatorji 2 %, 50 %
pa predstavljajo lastna sredstva.
Dom so slavnostno predali njegovemu
namenu podžupan MO Celje Stane
Rozman, najmlajši član Urh Štrakl, Edi
Vodeb, predsednik. Blagoslov hiše je
opravil škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
V imenu Zveze slepih in slabovidnih
Slovenije je o delu le-te spregovoril Tomaž
Wraber, predsednik. Kulturni program
so izvedli člani društva: Simon Jager,
spremljala ga je Mojca Mastnak, Petra
Rom, Franc Žerdoner, Janez Močenik in
Urška Operčkal.
Milena Jurgec

ŽELI VSEM OBČANOM LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO
TER USPEŠNO NOVO LETO 2011
OgledalO 6/79
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URADNO GLASILO

OBČINE VOJNIK
ŠT. 29/79, 15. DECEMBER 2010

VSEBINA:
1. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK.
2. DRUŠTVO »RAZNOLIKOST PODEŽELJA«, TRNOVELJSKA CESTA 2, 3000 CELJE, OBJAVLJA
3. JAVNI POZIV ZA IZVAJANJE »LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE OBČIN CELJE, LAŠKO,
ŠTORE, VOJNIK 2007–2013« ZA LETO 2011.
3. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE VOJNIK.
4. OBČINA VOJNIK OBJAVLJA PREDNOSTNO LISTO ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM.

Uradni del
2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

IMENOVANJE PODŽUPANA
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11. 11.
2010, sprejme informacijo o imenovanju podžupana Občine
Vojnik. Imenovan je Branko Petre, Razdelj 6a, Nova Cerkev.
Poleg nalog in pristojnosti podžupana, ki jih določa Statut Občine
Vojnik (43. člen), župan določi naloge in odgovornosti podžupana
na področju financ in protokolarnih zadev.

IMENOVANJE ČLANOV ODBOROV IN KOMISIJ
1. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Odbora za
gospodarstvo in turizem Občine Vojnik:
- Jože SMODEJ – predsednik,
- Tadej ZABAV,
- Andreja GUZEJ,
- Janez KARO,
- Branko JEZERNIK,
- Amadej BASTL,
- Ivan RAVNAK.
2. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11. 11.
2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Odbora za okolje
in prostor ter komunalo Občine Vojnik:
- Viktor ŠTOKOJNIK – predsednik,
- Lidija ELER–JAZBINŠEK,
- Ladislav JEZERNIK,
- Dušan HORVAT,
- Janko ČEPIN,
- Mirko KRAŠOVEC,
- Zdenko SKAZA.
3. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Odbora za
finance in občinsko premoženje Občine Vojnik:
- Branko PETRE – predsednik,
- Egidij ČRETNIK,
- Igor PRAZNIK,
- Marija JEVŠENAK,
- Marjan KOVAČ,
- Adriana PLIBERŠEK JERAM,
- Pavle BOŽNIK.
4. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Odbora za
družbene dejavnosti Občine Vojnik:
- Janez KARO – predsednik,
- Vili HRIBERNIK,
- Andreja GUZEJ,
- Ladislav JEZERNIK,
- Eva ŠEŠKO,
- Tomaž ŽGAJNER,
- Tjaša PODERGAJS.
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5. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Odbora za
kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik:
- Marjan KOVAČ – predsednik,
- Danica JEZERNIK,
- Jože SMODEJ,
- Janez KOTNIK,
- Branko DELČNJAK.
6. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11. 11.
2010, imenuje naslednjo predsednico in člane Statutarnopravne
komisije:
- Marija JEVŠENAK – predsednica,
- Egidij ČRETNIK,
- Viktor ŠTOKOJNIK,
- Jernej OBAD,
- Romana SUHOLEŽNIK.
7. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Komisije za
vloge in pritožbe Občine Vojnik:
- Tadej ZABAV – predsednik,
- Vili HRIBERNIK,
- Danica JEZERNIK,
- Zvezdana GAL,
- Terezija ČEBULC.
8. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, imenuje naslednjega predsednika in člane Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
- Milan DEČMAN – predsednik,
- Jože KOCMAN,
- Branko JEZERNIK,
- Olga KOVAČ,
- Peter ŽUREJ,
- Predstavnik Policijske postaje,
- Predstavnik AVTOŠOLE.
9. Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11. 11.
2010, imenuje naslednjega predsednika ter člane v Uredniški
odbor javnega glasila Občine Vojnik Ogledalo:
- Jurij VOVK – predsednik in odgovorni urednik,
- Sonja JAKOP,
- Milena JURGEC,
- Andreja ŠTRAVS,
- Lidija ELER-JAZBINŠEK,
- Tjaša PODERGAJS,
- Ines NOVAK.
10. Občinski svet Občine Vojnik se na svoji 2. redni seji, dne 11.
11. 2010, seznani z imenovanjem naslednjega predsednika in
članov Komisije za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč:
- Marjan KOVAČ – predsednik,
- Vesna MAZEJ UŠEN,
- Dean ŠNABL,
- Milan DEČMAN,
- Anton PRELOŽNIK,
- Petra PEHAR ŽGAJNER.

Uradni del
Komisijo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč imenuje
župan, saj je njegovo delovno oz. strokovno telo.

IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 2. redni seji, dne 11. 11.
2010, imenuje naslednje člane Nadzornega odbora:
- Franc PRISTOVŠEK,
- Zdenka HABE,
- Karol TURK,
- Albina LOČNIKAR,
- Ivica STOPINŠEK.

Pripravila:
Tanja Golec Prevoršek

Sredstva se ne bodo dodeljevala za izvajanje individualnih
naložb, ki so lahko predmet podpore na ukrepih 1. in 3. osi PRP
RS 2007–2013.
Okvirna višina in delež sredstev za sofinanciranja upravičenih
stroškov projektov:
okvirna višina nepovratnih sredstev ukrepa Leader, namenjena
za sofinanciranje projektov za leto 2011, je do 250.000,00
EUR, od tega je delež sofinanciranja iz lastnih sredstev in delež
sofinanciranja iz naslova izvajanja pristopa Leader odvisen od
tipa projekta. Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva
najvišje dovoljene deleže.
Najnižji znesek podpore iz sredstev Leader za posamezni projekt
je 2.000,00 EUR, skupna podpora sredstev Leader in sredstev
društva pa ne sme presegati 60.000,00 EUR.
Odpiranje vlog za projektne predloge za leto 2011 ni javno in bo
izvedeno v četrtek, 6. januarja 2011, na sedežu društva.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Društvo »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta
2, 3000 Celje, objavlja 3. javni poziv za izvajanje
»Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore,
Vojnik 2007–2013« za leto 2011
Predmet javnega poziva je nabor in izbor projektnih predlogov za
leto 2011, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev ukrepov 4.
osi PRP RS 2007–2013 po pristopu Leader ter sredstev Društva
»Raznolikost podeželja« in bodo v skladu z razvojnimi cilji
»Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik
2007–2013«.
Vlagatelji so lahko pravne osebe (društva, zavodi, gospodarske
družbe po ZGD-1, …) in fizične osebe, ki so člani društva,
izpolnjujejo pogoje za prijavo in izbor projektov in oddajo
izpolnjen prijavni obrazec in vse v javnem pozivu navedene
priloge.
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev iz kvote
ukrepa 4. osi PRP RS 2007–2013 po pristopu Leader in sredstev
društva za izvedbo projektov.

Pisne prijave s prilogami morajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah,
opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj
– prijava projekta za leto 2011« dostaviti v pisarno Društva
»Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje ali
poslati po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Društvo
»Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje in
prijavni obrazec poslati po elektronski pošti na naslov: info@
raznolikost-podezelja.si. Ovojnica in elektronska pošta s prijavo
mora prispeti na navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke, do srede, 5. januarja 2011, do 13. ure.
Informacije v zvezi z Javnim pozivom in pomoč pri pripravi vlog
je mogoče dobiti po telefonu 03/490 75 86 vsak delavnik od 9.
do 12. ure, oziroma v pisarni v ponedeljek od 9. do 12. ure in v
sredo od 9. do 12. in od 14. do 16. ure ali na e-naslovu:
info@raznolikostpodezelja.si.

Povzela: Petra Pehar Žgajner

Prednostne vsebine, ki bodo podprte v letu 2011, so:
turizem na podeželju, podjetništvo na podeželju, podporno
okolje za trženje podeželskih produktov, promocija lokalne
razvojne strategije in LAS, usposabljanje za razvoj, prenos
znanj in izkušenj med območji LAS, razvoj infrastrukture za
izvajanje socialnih in društvenih dejavnosti na podeželju, dvig
socialnega in človeškega kapitala, okolje, naravne vrednote in
kulturna dediščina, spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja
in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, spodbujanje uporabe
obnovljivih virov energije (OVE), naravne vrednote, kulturna
dediščina, infrastrukturna opremljenost območja, ceste, oskrba
z vodo, kakovost stoječih in tekočih voda, ravnanje z odpadki,
površine in objekti skupnega pomena, IKT in širokopasovna
omrežja.
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Uradni del
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter v skladu s Sklepom o
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Vojnik za leto 2010 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE VOJNIK
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja
ponudb:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje v k.o. Verpete
Predmet prodaje je stanovanje št. 11 v 1. nadstropju objekta
»Stara graščina«, na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano v
podvložek št. 425/12, id. št. 11.E, v površini 64,41 m2. Posegi v
objekt so možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena stanovanja znaša 22.300,00 EUR oz. 346,42
EUR/m2. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
b) Poslovni prostori v k.o. Vojnik trg
Predmet prodaje sta dva poslovna prostora v pritličju
poslovnostanovanjskega objekta na naslovu Celjska cesta 14,
Vojnik, vpisana v podvložek 775/4 k.o. Vojnik trg, id. št. 3.E v
površini 25,19 m2 in podvložek 775/5 k.o. Vojnik trg, id. št. 4.E
v površini 39,91 m2. Skupna površina poslovnih prostorov znaša
65,10 m2. Poslovna prostora se prodajata kot celota. Posegi v
objekt so možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 38.000,00 EUR
oz. 583,72 EUR/m2. V ceno ni vštet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena
cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi
morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in s prilogami morajo prispeti na
sedež prodajalca v zaprti ovojnici najkasneje do 15. 1. 2011,
do 12. ure, na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik, z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE
PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN VERPETE ali
VOJNIK«. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv
in naslov ponudnika.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
- naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega
prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne
osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko,
davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega
zastopnika oz. podpisnika pogodbe);
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- predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena,
ki ne sme biti nižja od izhodišče cene;
- dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
- pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra,
ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež
v RS;
- samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja
DURS);
- fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
- dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene na
račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti
vrnjena v 15. dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
č) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in
kandidiranjem na tem javnem razpisu.
d) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po
javnem odpiranju ponudb.
e) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s
45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).
f) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene
v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 1. 2011, ob 9.00, v sejni sobi
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine:
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa
je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik št.
01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po
prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba
lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

Uradni del
7. Ustavitev postopka:
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
8. Podrobnejše informacije:
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na
tel. št. 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
		
Datum: 26.11.2010		

Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk, imajo
prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno bivališče na območju
Občine Vojnik.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po
vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje površinske normative,
navedene v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila,
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi
in se prosilca črta s seznama upravičencev.
Občina Vojnik

Občina Vojnik
Benedikt Podergajs,
župan

OBVESTILO
Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 114/06, 11/2009) in javnega razpisa za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem (Ogledalo, 4/75 ter Uradni list RS št. 30/2010)
objavlja

Prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem:

Občina Vojnik ima uradno spletno stran www.vojnik.si. Zaradi
preglednosti so na prvi strani aktualne novice in dogodki. Zato
vam priporočamo, da redno spremljate občinsko spletno stran, saj
boste tako seznanjeni s prireditvami, s sejami občinskih svetov,
z razpisi in drugimi nujnimi obvestili, pomembnimi za življenje
in delo v naši občini. Na spletni strani so tudi kontaktni podatki,
uradne ure, občinski obrazci, turistične informacije, seznami
društev in druge informacije.
M. S.

(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede na
socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem oproščena plačila lastne udeležbe in varščine)
ZAP. ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

IME IN PRIIMEK VLAGATELJA
Irma Kuzman
Katja Bezovšek
Irena Krajnc
Ksenija Vidergar
Nataša Delčnjak
Vesna Vezenšek
Gašper Majcen
Darja Flis
Tatjana Razboršek
Lara Jazbinšek
Silva Jurjevčič
Jože Kranjčec
Vebi Memaj
Milena Špeglič
Andreja Ovtar
Matjaž Hodnik
Alojz Šalomon
Alenka Golub
Vincencij Lever
Bojan Kukovič
Blaž Krajnc
Sebastjan Pohajač
Janez Šturm
Martina Kresnik
Andreja Šantl

ŠT. TOČK
680
515
490
460
420
410
405
400
370
370
360
360
350
330
330
320
320
320
260
260
200
200
200
200
130
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V tem p
predprazn
ničnem času se v neekaterih drružinah še
e bolj občuuti stiska.
Občinsska uprava
a z županom se je odločila, da
d bo veččino denarrja, ki bi ga
g sicer
porabiila za pošiljanje česttitk, nameenila za po
omoč socialno ogrož
oženim dru
užinam.
Zato naj veljajo spodnje želje
ž
vsem
m bralcem
m Ogledala
a in poslovvnim parttnerjem
Občinee Vojnik.
Odbijje polnoč in
n leto mine::
poda rja izkušnje
e, uspehe te
er spomine..
Odbijje polnoč in
n poti so odprte
za up
pe, želje ter nove načrtte.
Mirnee praznike in
i srečno v letu 2011.
Mojca Skalle

Eno * za srečo, eeno * za sm
meh, eno * za iskrice v
očeh
h ... Pa kaj n
naštevam, vse
v zvezde neba
n
naj se
vam spustijo v d
dlani in pole
epšajo prazznične dni.
Petra
a Pehar Žgaajner

Naj vam čas v lletu
1 ne minevaa
2011
tako
o hitro, da se
ne bi ustavili in
pom
mislili na svo
oje
bližn
nje, prijateljje,
sode
elavce in
znan
nce, se
nasm
mehnili in
obču
utili lepoto
tega, da imamo
o
drugg drugega.
Vesn
na Poteko

Tu
udi v novem
m letu
naaj bo vaš ko
orak
od
dmeven, va
aša
be
eseda pogu
umna,
vaaše življenje
e
iskrivo, ustva
arjalno
in
n polno lepih
trrenutkov.
Taanja Golec
Prrevoršek

Mislli mi uhajjajo med
iskre
ene
ljudi,
med
sode
elavce, prijatelje …
Vsakka besed
da, vsak
poglled, vsako dejanje
d
in
vsakk nasmeh
h lahko
prinese srečo sočloveku.
Vsakk trenutek je lahko
nov začetek.. Velika
upan
nja ustvarja
ajo velike
pojdite
ljudii,
zato
rado
ostno naproti letu
2011
1 in prinaša
ajte srečo
drugg drugemu.
Uršška Mužar
Toplo
o ognjišče in
n
smeh v očeh
iskren
no želim vam
mv
teh prrazničnih
dneh,
da zdrravja in sreččnih
trenuttkov neštetto,
v obiljju nasulo bii
vam novo
n
leto.
Irma Blazinšek
B

Najj vam bo novo
n
leto prijazno
p
in nnaj izpolni vaša
v
pričako
ovanja.
Jelka Gregorc
G
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Vse
e, v kar upate, naaj se izpo
olni,
karr iščete, najj se odkrije,, kar si želitte,
najj se uresniči!
Sre
ečno 2011!
Boštjan Švvab

Naj raste
r
in zorii,
kar ste
s sejali, naaj
se od
dpro vsa
vrata
a, na kateraa
boste
e potrkali,
naj izzgovorjene
besede najdejo
pot do
d srca!
Želim
m vam
prijetne in
vesele praznike,
ki so pred nami,,
ter srrečno in
uspe
ešno leto
2011
1.
Ines Novak

Bo
ožični čas naj vam prin
nese obilo
veeselja in notranjega
a miru, v
no
ovem letu 2011 pa sreče in
zd
dravja, pre
edvsem pa
a, da bi
člo
ovek posta
al človeku resnično
člo
ovek.
Ana Lipičnik
L

V tem hittrem tem pu
življenja želim, da bi s i v
prrihajajočem
m letu znnali
vzzeti več čassa za pogovvor
in
n druženje z osebami, ki
na
am veliko pomenijo.
p
Srrečno 2011!
Irena Špegel Jovvan

Bliža se nnajlepši čas v letu.
Čas, ko see spomnim
mo
preteklossti in pričakkujemo
prihodnoost.
Čas, ko see želja po sreči,
s
zdravju inn uspehu se
eli iz srca v
srce.
Naj se vaam uresničijjo sanje,
udejanjijjo želje in izzpolnijo
pričakovaanja.
Mihaela Hren

In čas je, da se
s vse
zaaokroži.
Daa konec se
do
otakne spett
zaačetka
in zariše novo
o pot!
Veesele praznike in
sreečno v novem
lettu!
To
one Preložn
nik

Odbijje polnoč in leto miine, podarii
nam izkušnje, usspehe, spom
mine.
Odbijee polnoč in poti so odp
prte:
za up
pe, želje in nove
n
načrte
e.
Veselee in mirne praznike ter uspešno
o
novo leto 2011!
Božida
ar Rezar

Na pragu novvega leta naj
n vam 'čas
vlad
dar' naklon
ni spoznati prave ljud
di,
storriti prave reeči, ubrati prave
p
poti ter
v sebi in drugih
h najti le do
obre sledi.
Srečno 2011.
Nataša Ko
os
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Lepaa beseda, to
opel
nasm
meh in dobrro
dejannje prinese
ejo
srečoo drugim
ljudeem. Naj vam
m
vsegga tega ne
manjjka v novem
m
letu,, ki prihaja.
SREČČNO 2011!
OgledalO
Tanjaa6/79
Čretnik

ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE PO SISTEMU »OD VRAT DO VRAT«
Celje, 22. november 2010 – V želji, da bi nadgradili sistem ločevanja odpadkov z ekološkimi otoki ter zbrali več odpadnih surovin,
ki jih lahko recikliramo, smo v Simbiu oktobra 2009 začeli opremljati rajone z dodatnim zabojnikom z rumenim pokrovom. Postavili
smo ga poleg obstoječega zelenega, v katerega se odlagajo mešani komunalni odpadki, namenjen pa je zbiranju odpadne plastične
in kovinske embalaže.
Do sedaj je ločeno zbiranje odpadkov potekalo le s pomočjo
t. i. ekoloških otokov ali zbiralnic, mest, kjer so postavljeni trije
zabojniki: eden za steklo, drugi za papir in tretji za pločevinke in
plastenke oz. za embalažo. Vendar ta način, ki je sicer v Sloveniji
uzakonjen že vrsto let, ni najbolj učinkovit, saj se v Sloveniji
ločeno zbere le okoli 18 % odpadkov na leto (v Savinjski regiji
okoli 10 %). Po evropski direktivi o odpadkih pa bi morale države
članice do leta 2020 ločeno zbrati najmanj 50 % odpadkov. Da bi
uresničili te cilje, smo v družbi Simbio uvedli t. i. sistem »door
to door« oz. »od vrat do vrat« za zbiranje odpadne embalaže, saj
le-te v gospodinjstvih nastane največ – volumensko gledano do
75 %.
Ali pomeni nova storitev za občane dodatne stroške?
Ne, uporabniki naših storitev bodo zabojnike prejeli brez
dodatnega plačila. Odvoz bo potekal izmenično z zabojnikom
za mešane komunalne odpadke (enkrat tedensko rumeni, drugič
zeleni zabojnik), torej brez dodatnih odvozov, tako da stroški
odvoza storitve ravnanja z odpadki ostanejo povsem enaki.
Pomembno pa je ob tem izpostaviti dejstvo, da ne bo več odvoza
mešanih komunalnih odpadkov vsak teden in da bo zaradi tega
vsak na nek način primoran ločiti embalažo in jo odvreči v
zabojnik za embalažo, sicer bo prostora v zabojnikih za mešane
komunalne odpadke prehitro zmanjkalo!

PREDNOSTI:
+ vso embalažo je mogoče ločiti od mešanih odpadkov takoj, na
mestu nastanka;
+ zabojnik za odpadno embalažo je postavljen na določeno
odjemno mesto v neposredni bližini doma, za blokovska naselja
pa na odjemna mesta za odpadke;
+ bistveno (vsaj za 30 %) je mogoče zmanjšati količino mešanih
odpadkov, za katere bo v prihodnje potrebno plačevati visoke
stroške za odstranitev, medtem ko stroške za reciklažo odpadne
embalaže kupec poravna ob nakupu izdelka.

POSTOPEK UVAJANJA NOVEGA SISTEMA
POTEK
1.	faza: dostava zabojnikov z rumenim pokrovom za embalažo
na odjemno mesto, kjer že stojijo zeleni zabojniki za mešane
komunalne odpadke.
Zabojniki so dimenzij 120 litrov in 240 litrov in imajo rumen
pokrov. Glej fotografijo zgoraj.
2.	faza: začetek odvoza po novem URNIKU, se pravi enkrat
tedensko se bo spraznil zabojnik za mešane komunalne
odpadke in naslednji teden zabojnik za embalažo.
3.	faza: potem ko bo celotno področje pokrito z »rumenimi«
zabojniki, se bodo z ekoloških otokov odstranili zabojniki
za embalažo (pločevinke in plastenke; ostala bosta samo
zabojnika za steklo in za papir)
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V zabojnik za embalažo odlagamo:

plastično embalažo:					
- PET plastenke pijač,			
- plastenke praškov, šamponov, mehčalcev, zobnih past,
- jogurtove lončke, 				
- plastične vrečke in folijo, 			
- plastične posode,
- plastične škatle (npr. bonboni);
kovinsko embalažo:
- pločevinke pijač,
- konzerve prehrambenih izdelkov,
- kovinske pokrove kozarcev, kovinske zamaške,
- kovinske košarice živil,
- kovinsko embalažo, ki ni vsebovala nevarnih snovi,
- konzerve (hrana za živali);
sestavljeno embalažo:
- tetrapak embalažo od mleka, sokov, omak embalaža iz stiroporja.

Vanj ne odlagamo:
- papirja,
- stekla,
- embalaže nevarnih odpadkov,
- ostankov hrane in tekočin,
- kosovnih odpadkov,
Embalažo je potrebno pred odlaganjem izprazniti, čimbolj
STISNITI in jo zmečkati. V njej ne sme biti tekočin!

POGOSTA VPRAŠANJA O ZABOJNIKIH ZA EMBALAŽO
♦ Kdaj boste odvažali rumen zabojnik za embalažo in kdaj
zelenega z mešanimi komunalnimi odpadki?
Odvoz bo potekal ob ISTIH DNEVIH V TEDNU, KOT JE

POTEKAL PRI VAS DO SEDAJ, le da se bodo po novem enkrat
izpraznili zeleni zabojniki z mešanimi komunalnimi odpadki in
naslednji teden rumeni za embalažo. Če je pri vas odvoz zelenih
zabojnikov potekal ob torkih, bo tudi po novem, le da izmenično –
enkrat ‘rumeni’, naslednji teden ‘zeleni’. Urnike in navodila smo
vam poslali po pošti. Če jih niste prejeli, nas lahko za dodatne
informacije pokličete na tel. št. 03 425 64 00.
♦ Glede na to, da imamo sedaj več zabojnikov, bo naš mesečni
izdatek višji?
Kljub temu da imate po novem dva zabojnika (‘rumenega’ za
embalažo in zelenega za preostanek odpadkov) ali ponekod celo
tri (še ‘rjavega’ za biološke odpadke), se končna cena na položnici
zato ni zvišala.

♦ Opazil sem, da na ‘naš’ ekološki otok vozijo odpadke od
drugod. Ali se to sme? Kdo to plača?
Ekološki otoki niso namenjeni samo stanovalcem, ki živijo ob
njem, ampak vsem občanom, ki živijo v bližini. En ekološki otok
je namenjen za približno 250 občanov. Posebej se zaračunavajo
samo mešani komunalni odpadki.
♦ Kam gre ločeno zbrana embalaža?
POSTOPEK SORTIRANJA VSEBINE RUMENIH
ZABOJNIKOV IN EKOLOŠKIH ZABOJNIKOV

SORTIRNICA – shema

♦ Kaj sodi v zabojnik za embalažo (rumen pokrov)?
Vanj sodijo:
a)	plastična embalaža: PET plastenke, vrečke in folija, embalažna
plastika živil, čistil, šamponov, mil, plastična posoda, jogurtovi
lončki;
b)	kovinska embalaža: pločevinke pijač, konzerve živil, kovinski
pokrovi, druga kovinska embalaža;
c)	sestavljena embalaža (t. i. tetrapak): embalaža mleka, sokov in
drugih napitkov.
V embalaži ne sme biti tekočin. Embalažo čim bolj stisnite.
Kaj vse sodi med odpadno embalažo, je navedeno tudi na
nalepki zabojnika!
Vanj ne sodijo: papir in karton, steklo, mešani komunalni
odpadki, kosovni, nevarni odpadki.
♦ Zakaj je sploh potrebno ločeno zbiranje odpadkov od vrat
do vrat? Kakšne so prednosti tega načina ločenega zbiranja?
Ločeno zbiranje embalaže po sistemu od vrat do vrat je za
povzročitelje odpadkov bolj prijazno in predstavlja nadgradnjo
trenutnega sistema ekoloških otokov. Z drugimi besedami –
odpadke, kot je embalaža, ki volumensko gledano predstavlja
približno polovico vseh odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih,
lahko odložite praktično pred pragom, ne da bi izgubljali čas z
nošenjem le-teh do najbližjega ekološkega otoka. Tam se odlagata
le še steklo in papir, ki ju v gospodinjstvih nastane manj in se
zato ne naberejo takšne količine, da bi ju morali dnevno nositi do
zabojnikov.
V poskusnih rajonih, kjer smo sistem ločenega zbiranja
embalaže z ‘rumenimi’ zabojniki uvedli lani, so že vidni pozitivni
učinki sprememb. Količine ločeno zbranih odpadkov so se na
poskusnih rajonih povečale.

Vir: Okoljsko raziskovalni zavod.

Embalažo iz rumenih zabojnikov in ločeno zbrane odpadke iz
ekoloških zabojnikov pripeljemo v REGIONALNI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI CELJE, natančneje v SORTIRNICO.
Tu se nahajata sortirni trak in stiskalnica odpadkov. Stresemo
jih na stresališče (1) v bližini sortirnega traku (2), po katerem
potujejo do prostora, kjer se izvaja sortiranje (3). S sortiranjem se
iz odpadkov odbirajo koristne sekundarne surovine. Vsak delavec
ob sortirnem traku odbira določeno sekundarno surovino in jo
spušča skozi jašek v zabojnike, nameščene pod sortirnim trakom
(5). Iz teh zabojnikov se sekundarna surovina po končanem
procesu sortiranja vrne na sortirni trak in potuje v stiskalnico
(4). Stisnjena sekundarna surovina, kot je papir, plastika, kovine,
stiropor itd., se odda v nadaljnjo predelavo, kjer iz odpadnih
materialov izdelajo nove izdelke.

♦ Kaj sploh še sodi v zabojnik za mešane odpadke?
V zabojnik za mešane odpadke sodijo odpadki, ki se ne dajo
predelati:
cigaretni ogorki, fotografije, manjši glineni izdelki, lepilni
trakovi, kasete (avdio in video), zgoščenke (CD-ji), keramika
(manjše količine), tapete (manjše količine), onesnažena embalaža,
ohlajen pepel, plenice, higienski vložki, pluta (manjše količine)
… Če ste še vedno v zadregi pri ločevanju odpadkov, vam je na
voljo brezplačen Abecednik odpadkov, v katerem so navedeni
najpogostejši odpadki in načini, kako pravilno ravnati z njimi
oziroma jih pravilno odložiti.

13. december 2010

Dodatne informacije: Tadej Ferlež, 03 425 64 27
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Intervju
Alenka Lončarevič – patronažna medicinska sestra
Alenka Lončarevič je patronažna medicinska sestra za prebivalce Frankolovega in dela Vojnika. Poznamo jo predvsem tisti, katerim
je prišla prvič skopat novorojenčka, še bolj pa tisti, ki potrebujejo pomoč, ko pride starost ali bolezen, ki človeka priklene na posteljo.
Takrat postane redna gostja na domovih, kjer jo potrebujejo.
Osnovo šolo ste zaključili v Vojniku. Kje
ste nadaljevali šolanje, ki je potrebno za
vaš poklic in delo?
Srednjo zdravstveno šolo sem zaključila
v Celju, nato sem nadaljevala študij za višjo
medicinsko sestro v Ljubljani. Pred 29 leti
sem se zaposlila v Zdravstveni postaji
Vojnik, kjer že vsa leta opravljam delo
patronažne medicinske sestre. Moja želja
je bila že pred leti opraviti specializacijo
iz patronažne zdravstvene nege, vendar to
takrat ni bilo mogoče. Sem pa pred dvema
letoma še dopolnila svoje strokovno znanje
in uspešno zaključila dopolnilni študij za
diplomirane medicinske sestre.

pravi poklic, ker opravljam vsak dan delo,
ki sem si ga že kot otrok želela. Moja
prva zaposlitev je bila delo v patronaži,
ker je pač splet okoliščin nanesel, da me je
takratna glavna sestra Zdravstvenega doma
v Celju Olga Nezman, ko sem iskala prvo
službo, poslala v Vojnik. Tam so ravno
tisti čas potrebovali patronažno sestro.
V prvih letih je bilo kar težko. Bila sem
mlada, brez delovnih izkušenj, vendar so
mi moje, sedaj že upokojene sodelavke –
babica Efka Belovič, Edita Tajnik in Vesna
Bogadi – pomagale z nasveti in delo na
terenu sem vzljubila, tako da ga nikakor ne
bi zamenjala z drugim delovnim mestom.

Kdaj se vam je porodila ideja, da bi
postali patronažna medicinska sestra?
Kot otrok sem v najnežnejših letih
preživela kar nekaj časa po bolnišnicah
in spoznala sem, kakšna naj bi bila
medicinska sestra. Vedno sem želela delati
z otroki. K izbiri mojega poklica je nekaj
pripomogla tudi družinska tradicija. Moj
brat Drago je šel po očetovih stopinjah,
jaz pa po maminih in oba sva se, upam
si trditi, odločila pravilno. Moja mama
je nekaj let delala v Bolnici Vojnik kot
strežnica in je bila zelo predana svojemu
delu. Vedno mi je polagala na srce, naj
spoštujem starejše, še posebno tiste, ki
so pomoči potrebni. Vem, da sem izbrala

Že 29 let ste v zaposleni v ZP Vojnik.
Si morda kdaj želite opravljati kakšno
drugo delo?
Ne. Svoj poklic z veseljem opravljam.
Včasih je tudi v našem poklicu hudo,
vendar dobro vedno premaga slabe
izkušnje in veselim se vsakega dneva
posebej. Naš poklic je res nekaj posebnega.
Patronažne medicinske sestre smo vedno
le obiskovalke na domovih naših pacientov
in v veliki meri je tudi od nas odvisno,
kako nas bodo pacienti in ostali družinski
člani sprejeli.
Prva zaposlitev mi je bila v patronaži
pred 29 leti in upam, da bom zdrava
dočakala tudi mojo ‘’penzijo’’, kot pa nam

napovedujejo, to še ne bo tako kmalu, zato
moramo vsi kar najbolje skrbeti za svoje
zdravje.
Pri delu vsi doživljamo lepe in manj lepe
trenutke. Kaj vas pri vašem delu najbolj
veseli in kaj žalosti?
Ja, najbolj sem vesela prvega obiska v
novi družini. Še posebno ko vidim, da so
vsi zdravi, se imajo radi in je novorojenček
kot sonček, ki razveseli vso družino.
Žalostna pa sem, ko spremljam moje
bolnike v zadnjih dneh njihovega življenja.
Še posebno hudo je, če so to mladi in so
pred njimi vse radosti in bridkosti našega
življenja, ki ga ne bodo izkusili, jaz pa sem
nemočna in jim ne morem pomagati.
Iz dneva v dan se stvari spreminjajo,
včasih na dobro, večkrat na slabo. Kaj
bi, če bi lahko, spremenili pri svojem
delu?
Želela bi, da bi vsi bolniki, ki potrebujejo
pomoč in nego, to imeli zagotovljeno in bi
s tem lahko ostali v domačem okolju kar
najdlje časa. Vsi vemo, kako dolgo se čaka
na sprejem v domove starejših občanov,
vemo tudi, da si upokojenci z našimi
povprečnimi pokojninami, kljub temu,
da so mnogi delali polno pokojninsko
dobo, sami ne morejo plačati doma, ker je
predrag. Obljubljajo nam že nekaj let nov
zakon o dolgotrajni oskrbi bolnikov na
domu. Stvari se sicer počasi spreminjajo
in mnogim je doma danes že lažje, ker sta
jim nudeni pomoč in zdravstvena nega na
domu.
Po naravi sem optimist, zato upam, da
bo za vse, ki potrebujejo našo pomoč, v
prihodnje še bolje poskrbljeno. Moja želja
je tudi, da bi vsi krajani poznali svojo
patronažno medicinsko sestro, ki dela na
terenu, kjer živijo. Mnogo težav bi bilo
hitreje in uspešno rešenih, če bi se obrnili
nanjo po nasvet.
Vsako leto se v srednjo zdravstveno
šolo vpiše precej novih dijakov. Kaj bi
vi svetovala mladim, ki se odločajo za
poklic patronažne medicinske sestre?
Najprej kar velja za vse medicinske
sestre in imam zdajle možnost, da se to
tudi zapiše, je sposobnost empatije. Ni
vsak primeren za opravljanje tega poklica.
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Intervju
Ne moreš se naučiti sočutja do ljudi.
Način je samo en – si ali pa nisi sposoben
za delo z ljudmi. Naslednje, kar pa je
tudi pomembno, so predhodne delovne
izkušnje. Meni je ob prvem pogovoru
za službo svetovala zdaj že upokojena
kolegica, naj grem delat za leto ali dve v
bolnico. Seveda je nisem poslušala, a na
njene besede sem se velikokrat spomnila.
Patronažna medicinska sestra mora imeti
zelo širok spekter znanja in nenehno se
mora strokovno izpopolnjevati. Naše delo
zajeme vse, ki potrebujejo zdravstveno
nego, od nosečnic, novorojenčkov,
otročnic, dojenčkov, malih otrok, kroničnih
bolnikov, invalidov in starostnikov z
vsemi njihovimi potrebami. Delujemo tudi
v lokalni skupnosti v promociji zdravja
in s CINDI-jem, vso odraslo populacijo
osveščamo za zdrav način življenja.
Opisala sem vam kar širok delokrog našega
dela. A ne želim prestrašiti mladih, ki bi
želeli opravljati takšno delo. Kot sem skozi
vsa moja delovna leta v patronaži videla,
se kar prave osebe odločamo za ta poklic,
ker menjav delovnih mest skoraj ni, zato
kar pogumno, mladi, če vas le veseli delo
z ljudmi!
Delo patronažne sestre je občutljivo in
zahtevno. Želim vam, da bi bil vsak vaš
dan še naprej poln optimizma in močne
volje, ki pomaga premagovati težave
in prinašati sonce v življenja bolnih in
trpečih.

OSKRBA STAREJŠEGA ČLOVEKA V DRUŽINI
Cankarjeva izkušnja nas uči, da se je treba naučiti lepega pogovora s svojci,
dokler so živi:
»… Vsaka beseda, iz sramu zatajena, bi te vekomaj žgala na srcu … Spomni
se na svojo mater, nanjo, ki je v grobu! Povej, ali bi ne šel po golih kolenih,
odkopal grob z rokami, da bi ji rekel, kar ji nisi hotel reči, dokler te je slišala?
Eno samo besedo morda, le eno, iz nečimrnega sramu, iz srčne skoposti
zatajeno? Še na druge se spomni, na mnogoštevilne, ki te ne slišijo več in te
nikoli ne bodo slišali, ki so željni čakati na tvojo besedo, pa jim je nisi dal! Ne
molči, da ne boš tožil gluhim grobovom, klical iz dna, ko bo veter razpihal tvoje
besede v gozd in polje!« (Podobe iz sanj, 1917)
Oskrbovanje starejšega človeka v družini in sožitje več generacij v njej
je danes zelo zahtevna naloga. Da bi starejši ljudje doživeli čim več lepih
trenutkov, svojci pa, ki zanje skrbijo, da bi to delo opravljali čim lažje, se
morajo tega naučiti.
V Društvu kmečkih žena Meta smo zato organizirale tečaj o oskrbi
starostnikov v družini, ki ga vodi Inštitut Antona Trstenjaka pod vodstvom dr.
Jožeta Ramovša in ki poteka v sejni sobi Občine Vojnik, sedem četrtkov po tri
ure. Tečaj obiskuje 23 udeleženk.

Ker pa se bliža adventni čas in zatem pričakovanje Jezusovega rojstva,
vam Društvo kmečkih žena Meta želi, da bi v tem času ne prižigali
lučk po ulicah, strehah in vrtovih, ampak avtomatično prižgali lučke
dobre volje v vsakem človeku, ki ga srečamo, ali vsaj v naših najbližjih,
starejših, onemoglih. Želimo vam, da bi bili pri tem »prižiganju lučk«
uspešni in iznajdljivi, da bi tako izboljšali naše odnose ter si naredili
življenje lepše.
Veronika Marguč

Milena Jurgec

Vesel božič in srečno novo leto 2011!
13. december 2010
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VESELI DECEMBER V ŠPESOVEM DOMU
Leto 2010 se počasi izteka. V teh dneh navadno
potegnemo črto in se zazremo nazaj. Preštejemo
dneve in povežemo misli. Hkrati pa stkemo
pajčevino novih idej in pripravimo načrte za
prihajajoče leto.

Sanacija plazov po neurju 2007
na cesti v Črešnjice

Vsako leto v Špesovem domu poleg vseh
drugih rednih aktivnosti pripravimo več kot 30
prireditev, ki se navadno vrstijo ob četrkovih
popoldnevih. Stanovalci še zmeraj obujajo
spomine na naš tradicionalen kostanjev piknik in martinovanje,
hkrati pa se že veselijo prireditev v prazničnem decembru.
»Vino pije svet’ Martin, voda naj pa žene mlin.« In na martinovo je
v našem domu vedno veselo. Skupaj smo se posladkali ob dobrotah iz
naše kuhinje, domski župnik gospod Brecl pa je mošt tudi blagoslovil.
Tokrat je za zabavo poskrbel domski fizioterapevt Dubravko Medić,
ki je raztegnil meh svoje harmonike. Pravijo: »Kdor poje, slabo
ne misli«. Rek zagotovo drži, saj se ob domskih prireditvah vedno
prepustimo občutku radosti, pesem pa nas osvobodi vseh skrbi in
težkih misli.

Zadnji mesec v letu je vedno poln prijetnih trenutkov. V recepciji
doma prižgemo kamin in ob dolgih zimskih večerih stanovalci
posedijo ob njem ter obujajo spomine iz preteklosti. V začetku
decembra smo okrasili novoletno smrečko. Večino okraskov so
skvačkale stanovalke same, kar daje naši smrečki še poseben čar.
Smrečko smo skupaj okrasili z voditelji osmih pogovornih skupin, ki
delujejo v domu. Ob božičnih pesmih, pecivu, kuhanemu vinu in čaju
pa se je v domu pričelo praznično vzdušje. Nekaj dni zatem nas je
obiskal sveti Miklavž, seveda pa je s seboj pripeljal tudi angelčke in
parklje. Nestrpno smo ga pričakovali in se ob tem nagajivo spraševali,
koga bodo parklji tokrat vklenili v verige. Vendar je Miklavž
opravičil sloves radodarnega svetnika, za kar so poskrbele tudi
njegove pomočnice iz župnijske Karitas in obdarile vse stanovalce.
V decembru so nam četrtkove popoldneve polepšali »Pevski zbor
Društva upokojencev Vojnik« ter »Taščice in Joškova banda«,
»Arclinski fantje« pa so ustvarili praznično vzdušje na božičnem
koncertu. Tudi konec leta 2010 bomo zaključili praznično. Tako kot
vsako leto bomo pripravili za stanovalce glasbeno presenečenje,
večer pa zaključili z ognjemetom, ki nas bo popeljal v leto 2011.
Pred nekaj dnevi sem se pogovarjala s svojko naše stanovalke.
V šali je potožila, da njena mama tudi to leto ne želi za praznike
k svojim domačim, »ker se v domu toliko dogaja«. »Za kakšno
praznično kosilo se bova že dogovorili,« je najprej dejala v smehu.
Nato pa dodala, da občutek, da se mama v domu počuti kot doma,
njej kot svojki največ pomeni. To pa je tudi želja vseh nas zaposlenih.
Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem tistim, ki nam s petjem,
z glasbo in raznimi drugimi prireditvami popestrite vsakdan in
pomagate ustvariti ta občutek domačnosti.
»Novo leto je topel stisk tvoje in moje dlani. Novo leto je tista
pesem, ki vsem enako zveni. Novo leto je gaz še neutrte poti.« Naj bo
leto, ki je pred nami, takšno tudi za vas.

Estera Štante
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Letos smo končali s sanacijo plazov po neurju 2007, in sicer s
plazovoma na lokaciji 2 in 7 v vrednosti 230.000,00 EUR. Sedaj je cesta
Frankolovo – Črešnjice pripravljena na dokončno asfaltno preplastitev.
Sanacija plazov je bila izvedena na osnovi sondažnih izkopov, lociranih
v osrednjem prečnem profilu, kateri kažejo, da lahko zemljine glede na
njihove fizikalno-mehanske lastnosti na tem območju razdelimo glede
na značilnosti v dve skupini. Prvo predstavlja sloj peščene gline srednje
gnetne konsistence (drsine). Opisani materiali nalegajo na hribinsko
osnovo peščenega laporja poltrdne konsistence. Glede na opisane
lastnosti in razporeditev posameznih slojev zemljin na plazu je bilo
razvidno, da krovna plast (drsina) nalega na peščeni lapor, v katerem
je temeljna podporna konstrukcija. Izvedla se je kamnita zložba z
vkopom v brežino. Izvedel se je izkop do kote delovnega platoja, ki
se »gramozira« ter utrdi. Izkopi za zložbo so se izvajali iz delovnega
platoja v »kampadah«. Dno zložbe je bilo vkopano na spodnji čelni
strani najmanj 0,5 m v peščeni lapor.

Boštjan Švab

Šole in vrtci
UTRINKI IZ VRTCA DANIJELOV LEVČEK – ENOTA VOJNIK
Narava se počasi umirja, darovi jeseni so varno pospravljeni, zahvalna nedelja pa je bila prva priložnost, da smo se zahvalili za vse,
kar imamo in kar prejemamo. V ta namen so se tudi naši otroci s pesmijo in z darovi zahvalili pri sveti maši.

Po deževnih dneh se je pokazalo tudi nekaj sonca, ki smo ga
izkoristili za naš prvi planinski izlet. Odšli smo na kmetijo Poklec,
kjer smo se okrepčali z zeliščnim čajem, se pogreli, pobožali
telička in se polni lepih vtisov vrnili nazaj v vrtec.

Ugotovili smo, da poleg ljudi tudi čebele potrebujejo čisto
okolje, zato je pomembno, kam in kako odlagamo naše odpadke.
O tem smo se pogovarjali z gospo Natalijo iz podjetja Simbio, ki
nas je preko zgodbice poučila o pravilnem ločevanju odpadkov.

Tudi v našem vrtcu smo se priključili vseslovenski akciji
ČZS in v petek otrokom ponudili slasten in zdrav medeni zajtrk.
Pridružila sta se nam vojniški župan ter predstavnik Čebelarskega
društva Vojnik. V ta namen so ves teden v vrtcu potekale različne
delavnice. Čebelarski mojster Andrej nas je seznanil z življenjem
čebel in delom čebelarja ter skupaj z nami izdelal čudovite
voščene sveče ter okraske.

Želimo vam lep in duhovno doživet adventni čas s svojimi
najbližjimi.

PETER

si tudi on želi postati maratonec. Z očetom skoraj vsak dan vadita.
Povzpneta se na hrib pred hišo in nazaj. Peter ima psa Jara, ki ga rad
pelje na sprehod. Srečen je, da se lahko igra in pogovarja s prijatelji.
V Petrovi šoli je veliko otrok na invalidskih vozičkih. Veliko ljudi
ima čudne predsodke o Petru in njemu podobnih, čeprav so v resnici
taki kot vsi otroci s podobnimi željami, sanjami, skrbmi, kot vsi mi.
Peter seveda ne more več skakati po drevesih, zato pa se še
vedno druži s prijatelji in igra košarko (le da je tudi pri tem njegov
nepogrešljiv spremljevalec invalidski voziček).

Peter je bil včasih zelo živ fantič in rad je plezal po drevesih.
Ko je bil star 7 let, ga je zbil avto in postal je invalid.

Zdaj je Peter star 11 let. Rad se pogovarja s prijatelji prek spleta
in karta. Nekoč je spoznal deklico po imenu Ema. Nekaj časa sta se
pogovarjala, potem pa je Ema predlagala, naj vključi videokamero.
Ema je imela zelene oči in kratke črne lase. Tudi ona je bila invalidka.
Imel je tudi druge prijatelje. No, pa dosti o prijateljih. Ko gre Peter
v mesto, ga ljudje včasih čudno gledajo. A Peter se ne zmeni za to.
Najraje igra košarko s prijatelji. Njegov vzornik je Marko Sever, ker

Otroci in odrasli Vrtca Danijelov levček – enota Vojnik
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Prepih dogodkov na razredni stopnji
Na razredni stopnji OŠ Vojnik je bilo v tem mesecu poleg pouka
še mnogo zanimivih dogodkov.
Prvošolci so šolo že sprejeli za svojo, zato so medse povabili
prijatelje iz Vrtca Danijelov levček in se z njimi družili. Obiskal
jih je tudi policist – vodnik psa. Precej zanimivih šolskih uric pa
so namenili življenju v preteklosti. V zbirki starih predmetov, ki
so jo oblikovali s pomočjo staršev, se je našlo veliko zanimivih
starin, ki so v otrocih prebudile radovednost ter jim približale
tisti, nekoliko bolj oddaljeni čas naših prednikov.
Drugošolci se v tem mesecu poleg pridobivanja znanja z
veliko zavzetostjo pripravljajo na novoletno prireditev, na katero
vas iskreno vabijo. Kljub vajam in učenju igralskih, pevskih in
plesnih spretnosti pa jim je uspelo najti čas, da so medse povabili
starše in jim na dnevu odprtih vrat predstavili, kaj vse počnejo.
Tretješolci so si v mesecu požarne varnosti pod vodstvom
gasilcev ogledali gasilski dom, spoznali gasilsko orodje in
pripomočke za gašenje ter njihova vozila. Pod vodstvom učiteljic
pa so pridobivali plavalne veščine. Vsi so se veliko naučili. Tisti,
ki so v začetku plavalnega tečaja plašno pogledovali proti bazenu,
so zadnji dan staršem s pogumnimi zamahi pokazali, da se v vodi
dobro počutijo, drugi pa so svoje veščine še izboljšali in se naučili
novih plavalnih tehnik.
Četrtošolcem je gospa Natalija iz podjetja Simbio pripravila
zanimivo uro, v kateri so se seznanili z ločenim zbiranjem
odpadkov. Na pobudo Društva invalidov Celje so v svojih spisih
razmišljali na temo invalidnosti. Z zanimanjem in zavzetostjo pa
so sodelovali tudi pri poskusih, kjer so utrjevali znanje o snoveh
in magnetih.
Petošolci so prav tako kot četrtošolci literarno ustvarjali na
temo invalidnosti. Obisk policista je bil v tem mesecu eden
izmed petih njegovih srečanj s petošolci, ki so vključeni v projekt
Policist Leon svetuje. Veliko doživetje pa je zanje zagotovo bil
tudi ogled Rudnika Velenje ter spust v premogovniški rov.
Lidija Eler-Jazbinšek

LOČEVALI SMO ODPADKE
Obiskala nas je gospa Natalija iz podjetja Simbio. Povedala
nam je, da je ločevanje odpadkov pomembno za nas in okolje. V
večjih naseljih imamo velike zabojnike, ki se jim reče »zvonovi«.
Ko so zvonovi polni, pridejo po njih tovornjaki in smeti stresejo
vanje. Povedala nam je tudi pravljico o Glasku in smeteh in da
ima skoraj vsaka hiša zabojnike za plastenke, biološke odpadke
in mešane odpadke. Vsem je bilo zelo všeč!

POŠ SOCKA – NOVOLETNA VOŠČILA
V SEDEM DRŽAV SVETA
V letošnjem šolskem letu smo se vključili v mednarodni
projekt Holiday card exchange. Koordinatorica projekta je
Maja Kovačič. V projektu sodelujemo z dvema šolama iz ZDA
(Pennsylvania, Ohio), s šolo iz Tajske, iz Belorusije, Slovenije,
Kanade in Avstralije.

Z omenjenimi šolami si izmenjujemo novoletne voščilnice.
Ob voščilnicah še na kratko predstavimo našo državo in naš
kraj ter kakšne so šege in navade ob novoletnem času na našem
območju.
Z veseljem in polni pričakovanja smo v mesecu novembru že
odprli prvi paket voščilnic, ki smo ga dobili iz ZDA.
Razstavo prejetih voščilnic si boste lahko ogledali na naši
novoletni prireditvi, na katero vas vljudno vabimo. Prireditev
bo v sredo, 22. 12. 2010, s pričetkom ob 17. uri, v telovadnici
POŠ Socka.
VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!
Nataša Čerenak,
POŠ Socka

ŽALNA SLOVESNOST V VELIKI RAVNI

Špela Gosnik, 4. a

Občankam in občanom
občine Vojnik
voščimo vesele božične praznike
ter obilo sreče, zdravja in
uspehov v prihodnjem letu 2011!
Območna organizacija Vojnik
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V petek, 22. 10., smo imeli športni dan. Peš smo se odpravili
v Veliko Raven. Tam smo se ob spomeniku neznanima padlima
partizanoma spomnili vseh borcev, ki so se borili za našo
domovino. Pripravili smo kulturni program, katerega so se
udeležili tudi predstavniki borcev, občine in krajani.
Maja Kovačič,
POŠ Socka

Šole in vrtci

PASTIRČKOV PIKNIK
V začetku meseca oktobra, v tednu otroka, smo učenci in
učiteljice pripravili prav poseben dan, PASTIRČKOV PIKNIK.

Najprej smo se pogovarjali o pravicah otrok nekoč in danes in
ugotovili, da nam je v marsikaterem pogledu bolje, kot je bilo
našim vrstnikom pred davnimi leti. Čeprav so morali že zgodaj
služiti, so vseeno našli čas za igro. Nekaj takih pastirskih iger smo
spoznali tudi mi in se jih igrali. Izdelovali smo jesenska strašila,
strašne buče in smešne spake iz jesenskih plodov. Na paši so si
pastirčki navadno pripravili še kaj za prazne želodčke, zato smo
tudi mi pekli in kuhali jabolka, krompir in kostanj. Kompot iz
jabolk pa nam je potešil žejo.
Preživeli smo sproščen in lep dopoldan, ko nam je čas še
prehitro minil.
Najlepše se zahvaljujemo gospodu Petru Špeglju, ki nam je
celo dopoldne prijazno pekel kostanj.
Lidija Vrečko,
POŠ Socka

DEJAVNOSTI V POŠ ŠMARTNO V
ROŽNI DOLINI
Prvi šolski dan
Prvi september je bil prvi šolski dan tudi za šest prvošolcev, ki
so to leto pričeli obiskovati našo šolo. Skupaj s starši smo si po
sprejemu ogledali še igrico O veliki repi, ki so jim jo pripravili
starejši vrstniki.

Jesenske delavnice
V mesecu oktobru smo na šoli izvedli jesenske delavnice.
Učenci so se preizkusili v ustvarjanju v različnih tehnikah
iz jesenskih plodov in listja. Z izdelki smo polepšali notranje
prostore, prav tako pa smo popestrili še zelenico pred šolo.
Obisk čarovnika
Meseca oktobra smo na šoli gostili čarovnika Andreja iz
Vojnika. Učenci so v kratki, a zanimivi predstavi resnično
uživali.

Pohod po domačih gričih

Ljubitelji pohodništva v POŠ Nova Cerkev smo se v soboto,
20. 11. 2010, odpravili na raziskovanje gričev v domači okolici.
Megleno in turobno vreme nam ni odvzelo dobre volje in želje po
prijetnem druženju. Izpred šole smo se, opremljeni s kompasi ter
z zemljevidi, odpravili proti naselju Polže, nato pa na grič Strmec.
Nekateri so bili tam prvič, kot tudi niso vedeli, da se je naselje
Nova Cerkev nekoč imenovalo Strmec pri Vojniku ravno zaradi
istoimenskega griča. Gostoljubno in s prijetno toplim čajem so nas
postregli pri Klinčevih, kjer smo v naravi našli veliko primernih
mest za skrivalnice. Pot smo nato nadaljevali skozi Vizore nazaj do
Polž ter v šolo prišli skozi Razgor. Spoznali smo, da bi potrebovali
še celo popoldne, če bi želeli prehoditi še ostala naselja v Novi
Cerkvi. Tako smo sklenili, da pohod po ostalih naseljih nadaljujemo
spomladi, ko se bo narava ponovno prebudila.

Prav posebno srečanje
Na naših življenjskih poteh se srečujemo z različnimi ljudmi
in s prav tako različnimi usodami. Da tudi v naši okolici živijo
ljudje s posebnimi potrebami, smo vedeli, da pa bi koga tudi
pobliže spoznali, smo medse povabili dva gospoda, ki sta na
invalidskem vozičku. Stanko Dimec iz Brezove in Jože Flere
iz Celja sta z nami delila svojo življenjsko izkušnjo in učencem
predstavila svoje delo. Tako smo lahko spoznali, kako lahko
navkljub težavam živiš bogato in ustvarjalno življenje, se
ukvarjaš s športom, posegaš celo po olimpijskih medaljah, si
veder in z optimizmom zreš v prihodnost.
Marjana Pikelj

Natalija Mažič
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DELAVCI OSNOVNE ŠOLE VOJNIK – ZA UČENCE
V letošnjem letu smo se delavci šole odločili, da bomo na ustvarjalnih delavnicah sami naredili izdelke za prodajo na Šolskem
bazarju. Delali smo v petnajstih delavnicah in nastali so čudoviti izdelki: svečniki, adventni venčki, dekoracije za mizo, glinene sličice,
darilne vrečke, tangrami, okraski za smrečico iz lesa, fimo mase in slanega testa, različni obeski, škorenjčki in koledarji iz flisa,
medvedki in muce iz blaga … Seveda pa smo za miklavževanje pripravili »zlate« šibe. Skupina učenk in učencev bo izdelala prijazne
snežinke, ki bodo polepšale praznične dni.
Večina naših izdelkov bo naprodaj od 2. decembra dalje v
prostorih matične in podružničnih šol. Otroci POŠ Nova Cerkev
in POŠ Socka pa bodo sodelovali tudi na Miklavževem sejmu.

Ves dobiček od prodaje izdelkov je namenjen Šolskemu skladu,
ki pomaga brezposelnim staršem pri plačilu šol v naravi, ekskurzij,
taborov itd. Šolski sklad pridobiva sredstva tudi z organizacijo
zbiralnih akcij, novoletnim srečelovom, s prostovoljnimi
prispevki na prireditvah, z organizacijo koncertov, donatorstvom
in s sponzorstvom. Z zbranim denarjem poskrbimo tudi za nabavo
učil, različne literature, sofinanciranje taborov in tako dalje.
Naši otroci so naši sončki. Za njih se na naši šoli vedno
potrudimo in radi bi jim nudili dobre pogoje za delo in njihovo
prijetno počutje. Zato bomo veseli vsakega vašega nakupa
izdelkov, sodelovanja v zbiralnih akcijah in kakršne koli pomoči.
Za informacije in pobude Šolskemu skladu se lahko obrnete na
upravni odbor, ki ga sestavljajo: Simona Žnidar – predsednica,
Danilo Bojanovič, Mateja Fidler, Marija Gobec, Sandi Petrej, Eva
Šeško in Raid Wahibi.

Radoživ, nasmejan in prijazen december vam želim
Majda Rojc,
ravnateljica
Foto: Jelka Kralj

TEDEN OTROKA
V tednu otroka smo se pri pouku podaljšanega bivanja
pogovarjali o otrokovih pravicah. Ugotovili smo, da vsi otroci
niso deležni teh pravic, ki so sicer zagotovljene s konvencijo. Ko
so otroci razumeli pomen teh osnovnih pravic, so risali risbe na
to temo. Nato smo pripravili razstavo na šolskih stenah in na ta
način povedali še ostalim šolarjem ter obiskovalcem šole, česa
bi morali biti deležni vsi otroci sveta, ne glede na raso, spol,
veroizpoved in materialni status.
Nataša Potočnik,
POŠ Socka

OgledalO 6/79

38

13. december 2010

sloja bitumenskega betona širine 3,0 m.
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

Šole in vrtci
OBNOVA BRVI
NA OBISKU PRI GASILCIH

Teden brez igrač
V oddelku podaljšanega bivanja v POŠ
Nova Cerkev smo se v mesecu novembru
za teden dni vrnili nekaj desetletij nazaj.
Imeli smo namreč teden brez igrač,
računalnika in televizije.

V mesecu oktobru smo obiskali gasilce v Socki. Viktor Božnik nam je predstavil delo
gasilcev, nam pokazal gasilsko opremo in nas spomnil na to, kako moramo ukrepati v
primeru naravnih nesreč.
Nato smo se odpeljali v Novo Cerkev, kjer smo si ogledali še delo policistov.
Gospodu Viktorju Božniku in policistom s PP Celje se za zanimivo predstavitev
iskreno zahvaljujemo.

Nataša Čerenak,
POŠ Socka

SVEČKA ZA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

Naučili in igrali smo se igre, ki so jih
poznale že naše babice in dedki. Prav
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predvsem pa smo se zbližali. Izmed vseh
iger so nam bile najbolj všeč: »ravbarji
Boštjan Švab
in žandarji, kipe stavit ter frckanje«.
Vsekakor iger ne bomo pozabili; tako
bomo poskrbeli za prenašanje dediščine
iz roda v rod.
Natalija Mažič

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
www.mazzi.si060

SREČNO 2011!
OgledalO 11/72

16

OGLEDALO 72 ok.indd 16

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč že več let zapored obeležuje tudi
Slovenija. Ob tem dnevu želimo tudi najmlajši marsikoga osvestiti o tem, da prometna
nesreča spremeni življenje ne le žrtvi, ča ta sploh preživi, ampak vsem njenim svojcem.
Letos smo se aktivnostim, ki so potekale pod sloganom Dobre želje uresničujemo z
dejanji, pridružili tudi mi. S kulturnim programom smo sodelovali na prireditvi v Celju,
kjer smo žrtvam nesreč prižgali tudi svečko.
Ida Grobelnik,
POŠ Nova Cerkev
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Naj bosta vaš božič in novo leto polna
sreče, veselja in cvetja!
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Šole in vrtci
Tehniški dan v 3. razredu

NA OBISKU PRI SORŽEVIH

V OŠ Frankolovo že več let v 3. razredu izvajamo tehniški dan
z isto vsebino – OD IDEJE DO IZDELKA. Vsako leto sem znova
presenečena, kako so učenci navdušeni nad njegovo izvedbo.

Najprej se pogovorimo o izdelavi igrač in odpadkih, ki
nastanejo, ko se igrača dela, ter še kasneje, ko jo uničijo. Da bi
spoznali, kako je bilo včasih in znali bolj ceniti vse, kar imajo,
sami izdelajo malega plišastega medvedka.
Dogovorjenega dne so prinesli v šolo primerno blago, sukanec,
šivanko in škarje. Dogovorili smo se za potek izdelave. Učilnica
se je v hipu spremenila v krojaško delavnico. Papirnati model
medvedka so obrisali in izrezali. Sedaj pa se je pričel najtežji del
– šivanje. Večina je imela prvič v rokah iglo. Kljub temu so pridno
šivali in v enem dopoldnevu je prav vsak sešil svojega medvedka.
Seveda ni šlo vedno gladko, marsikdaj se je zavozlalo, šivi so bili
predolgi, nit se je utrgala, toda kljub temu so potrpežljivo vztrajali
in počakali na pomoč. Sešite medvedke so napolnili z vato, do
konca sešili in prišili oči. Ponosni so jih pokazali vsakemu, ki
je prišel v učilnico. Odnesli so jih domov, kjer jim krajšajo čas
v postelji. Spoznali so, da ni nujno, da je igrača najnovejša,
plastična, svetleča, največ je vredna, če je narejena z ljubeznijo.
Marija Čretnik,
OŠ Frankolovo

IZDELALI SMO MEDVEDKA
Medvedek – igrača mojega otroštva. Ali si ga znamo
sešiti? Čisto sami še ne. Zato smo v šolo povabili mamico
naše sošolke Vilmo Flajs, ki je prinesla šivalni stroj. Vsak
svojega medvedka smo napolnili s polnilom, mu dodali
šapice, smrček in oči. Zadovoljni smo ga stisnili k sebi.
Kajini mamici se za pomoč iskreno zahvaljujemo.
Drugošolci iz Nove Cerkve z učiteljico
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Na kmetiji Soržev mlin že vrsto let ekološko kmetujejo.
Gospodar Oton nas je sprejel v dvesto let stari mlinarjevi
hiši. Dopoldne smo preživeli nadvse prijetno, veliko pa smo
tudi izvedeli o življenju nekoč. Prišli smo do spoznanja, da so
včasih živeli drugače. Še posebej je bilo lepo, če je bilo pri hiši
več otrok, ki so ob večerih posedli na toplo krušno peč, luščili
koruzo ali fižol, se pogovarjali, peli in pripovedovali zgodbe.
Vse to smo tukaj doživeli tudi mi.
Gospodu Otonu se za čudovito dopoldne iskreno zahvaljujemo
in mu želimo obilo zadovoljstva na kmetiji, ki je v ponos nam
in našemu kraju.
Drugošolci iz Nove Cerkve z učiteljico

Šole in vrtci
GASILSKA VAJA 2010 V ŠOLI

DVANAJSTI TRADICIONALNI
KOSTANJEV PIKNIK PRI
LANGERŠKOVIH

NOVA CERKEV

Da bi zavest o požarni varnosti približali otrokom, smo skupaj
s PGD Nova Cerkev izvedli vajo. Poglavitni namen je bil, da
se naučimo, kako ravnati, kadar pride do naravne nesreče,
predvsem požara, kako čim hitreje in čim varneje zapustiti šolo.

Gasilcem smo v zahvalo podarili risbo njihovega avtomobila,
katere avtorica je mlada gasilka Špela Rojc.

Vsako leto znova se veselimo jeseni, ne le zaradi čarobnih barv,
ampak tudi zaradi naših kostanjevih piknikov pri Langerškovih
v Rožnem vrhu. Tokrat sta šolarje POŠ Nova Cerkev gospod
Franci in gospa Frančiška gostila že dvanajstič. Vedno nas
sprejmeta z veseljem. Za vse se jima iskreno zahvaljujemo.
Želimo jima veliko majhnih sreč, saj dobro vesta, da le-te
odpirajo vrata velikim.

POŠ Nova Cerkev

Otroci in učiteljice POŠ Nova Cerkev

Šolo smo izpraznili po evakuacijskem načrtu. Takoj za tem so
na šolsko dvorišče prispeli gasilci. Požar smo brez kakršnih koli
poškodb »preživeli« prav vsi.

Predavanje o vzgoji

V petek, 26. 11. 2010, ob 19. uri, se je v Kulturnem domu v Vojniku pričelo predavanje p. Branka Cestnika o vzgoji otrok. To je
tema, ki naj bi zanimala vse starše. Zvedeli smo marsikaj zanimivega in koristnega, med drugim tudi to, kaj ni vzgoja. Škoda, da si več
staršev za takšna koristna predavanja ne more vzeti časa.

Milena Jurgec
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Društva
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Spoštovani
bralci
Ogledala
in
člani
našega društva! Jesen
se je prevesila v zimo,
za katero pravijo, da
bo kar ostra. Če bo
res tako, pa se bomo
raje doma držali pri
domačem
ognjišču,
katerega smo navajeni.
Toda kljub temu smo imeli in imamo do
novega leta še nekaj obveznosti. Tako smo
bili 2. decembra v Lentiju po nakupih za
Miklavža, Božička in Dedka Mraza. In kot
se spodobi, bomo leto 2010 zaključili 28.
decembra v Gornji Dubravi na Hrvaškem.
Tu smo se vedno imeli lepo in tudi tokrat
ne dvomimo, da bo tako.
Omeniti moram, da smo imeli zaključni
izlet po Dolenjski. Tisti, ki ste bili z nami,
boste potrdili, da je bilo lepo in imeli smo
se »fletno«. Po ogledih je sledila jedača

in tudi pijače ni manjkalo. Rdeče vino
je prispevalo Vinogradniško-vinarsko
društvo občine Vojnik, ki se jim v vašem in
svojem imenu zahvaljujemo in jim želimo,
da pridelajo še veliko žlahtne kapljice.
Naše člane moram spomniti, da se bliža
novo leto z novimi obveznostmi. Tako
bo že konec januarja Občni zbor našega
društva, v februarju in marcu rajanje za
pusta in ob dnevu žena ali na materinski
dan. Ko boste po novem letu plačevali
članarino, bo vsak dobil program izletov
in prireditev za leto 2011. Po programu se
boste odločali, kje in kdaj se boste udeležili
našega druženja. Spomniti moram člane,
da le potrjena društvena izkaznica velja
za popust v zdraviliščih, katerega lahko
koristite.
Ker gre leto 2010 h koncu, bi se
zahvalil vsem, s katerimi je naše društvo
letos sodelovalo. Zahvalo tako izrekam:
Občini Vojnik in županu Benu Podergajsu,
Krajevnim skupnostim Vojnik, Frankolovo
in Nova Cerkev, Vinogradniško-vinarskemu
društvu Vojnik in njegovemu vodstvu,

STAREJŠI ZA STAREJŠE V
OBČINI VOJNIK
Spoštovani upokojenci, kot veste, se je naše Društvo
upokojencev Vojnik vključilo v Evropski projekt STAREJŠI
ZA STAREJŠE. V ta namen smo bili koordinatorji že
večkrat na izobraževanju v Ljubljani in v Celju, kajti
podatki, ki jih dobimo od vas z anketo, so strogo zaupni in
dostopni le pooblaščenim osebam.
Naši prostovoljci, ki vas obiskujejo – anketirajo, so
obiskali že veliko naših upokojencev, starih nad 69 let, se
z njimi pogovorili in vas vključili v projekt. Tisti, ki se
še niste odločili za vključitev v ta evropski projekt, boste
to storili ob kakšni drugi priložnosti, ko vas spet obišče
naš prostovoljec. Namen tega projekta je, da obiskujemo
starejše ali bolne, se z njimi pogovorimo in jim poiščemo
pomoč, če jo potrebujejo, ali le poklepetamo. Veseli smo,
da nas pri tem delu podpira tudi župan Beno Podergajs, kar
nam daje še dodatno motivacijo.
V našem društvo je čez tisoč članov in skozi vse leto se
kaj dogaja. Prisrčno vabljeni na naše druženje ali pa samo
na klepet ob kavici. Ob prihajajočem novem letu pa vam
želim predvsem zdravja in vsega, kar se skriva pod besedo
»SREČA«.
Milena Zupanc
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Osnovni šoli Vojnik in njenemu vodstvu,
PGD Vojnik, DeSUS-u – Občinski odbor
Vojnik za sponzorstvo, našim sekcijam
kot so: Mešani komorni pevski zbor DU
Vojnik, Strelska sekcija, Kegljači ruskega
kegljanja in Sekcija gospodinj. Zahvaliti se
moram tudi našima »muzikantoma« Rudiju
Recku in Hermanu Felicjanu, ki sta nam v
letu 2010 popestrila druženje in poskrbela,
da smo se veselo zavrteli ter premigali
stare kosti. Hvala vsem sodelavcem v
našem društvu, tako v pisarni, kakor tudi
našim pridnim in vztrajnim odbornikom na
terenu.
Našim članom in ostalim občanom naše
občine želim v imenu društva in v svojem
imenu obilo sreče, zdravja in osebnega
zadovoljstva v letu, ki prihaja.

Vesele božične in novoletne
praznike. Srečno novo leto
2011 vam želi DU Vojnik!!
Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

VOŠČILO

»Novo leto je topel stisk
tvoje in moje dlani.
Novo leto je tista pesem,
ki vsem enako zveni.
Novo leto je gaz še neutrte poti.«
MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD »France Prešeren« Vojnik

želi vsem sokrajanom Vojnika,
prijateljem iz drugih zborov in kulturnih društev,
predvsem pa zvestim poslušalcem in podpornikom
blagoslovljen božič in vse najlepše v letu 2011.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2011

Društva
Društva

20 LET DRUŽINSKEGA
PREPEVANJA
JESENSKI IZLET
“KOŽUHANJE”

CERKVENI ZBORI NA GOJKI
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zbora Anton Bezenšek Frankolovo, visoko
pevsko kilometrino pa nabirajo še na druge

DRUŠTVA TALON

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

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

V sončnem sobotnem jutru nas je
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški
muzej Slovenije. Za večino od nas je
načine.
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in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na
priredil po spominu in jih s tem vrnil v
razpolago za ogled, je kar prehitro minil.
življenje.
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši
Gregorci so za svoj jubilej v goste
prestolnici.
povabili
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Planika
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Ljubljanoterdoživeti
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Vsi nastopajoči
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica
po zanimivostih in lepoti prav nič ne
zaostaja za tujimi mesti.
Ko je človeku lepo in je v prijetni
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.
Razšli smo se z željo, da se naše poti
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo
in da še kdaj preživimo dan, katerega se
bomo radi spomnili.

Sonja Jakop

Jasna Sodin

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

TRGATEV 2009
TD Nova Cerkev je letos drugič
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri
so mnogoštevilno občinstvo v dvorani
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo
dodobra
s pesmijo
in predpasnike
z glasbo, za
okoli 50 nahranili
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so dobili
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S
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zahval
z ene inčlanice
druge
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je
strani je vela skupna želja, da bi dediščino
na stari način teptalo grozdje v preši. Po
ljudske pesmi še naprej skrbno gojili v
končanem delu in veselju smo se vrnili
svojih
jo prenašali
na naslednje
domov nedrjih,
in sklenili,
da naslednje
leto spet
rodove,
ter
da
bi
jim
zdravje
in
dober glas
pridemo.
še dolgo služila.
Sonja Jakop
Alenka Prebičnik
Sešel
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Društva
RAZŠIRJENI DISLOCIRANI ODDELEK GLASBENE ŠOLE CELJE V
VOJNIKU
V četrtek, 11. novembra, je v Kulturnem domu v Vojniku zazvenela glasba. Prvič v tem
šolskem letu so nastopili učenci dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Vojniku.
Poslušalci so se predali zvokom klavirja, trobente in kitare, kot prva točka je navdušil
ansambel kitar, prvič pa se je predstavila tudi učenka na citrah.

PREGOVORI V PROSINCU
V prosincu je navadno najhujša
zima. Zato so v staronemščini januar
poimenovali »hartmonet« (trdi mesec). O
trajanju zime so po ljudskem verovanju
odločali pomembnejši svetniki tega časa,
o čemer pričajo naslednji pregovori:
»Sv. trije kralji (op. 6. 1.) se vrnejo,
zimo obrnejo.«
»Če je na sv. Boštjana (op. 20. 1.)
toplo, ni več hude zime, če pa je mrzlo,
se zima ponovi.«
»Na Pavlovo spreobrnenje (op. 25. 1.)
se vreme spreobrne.«

V šolskem letu 2010/11 je Glasbena
šola Celje pričela s poučevanjem
ljudskih instrumentov v okviru
javno veljavnega izobraževalnega
programa, učenci pa so se lahko v
tem šolskem letu vpisali v program
diatonične harmonike in citer. Oba
ljudska instrumenta se lahko učijo
tudi učenci dislociranega oddelka, saj

pouk citer poteka v OŠ Vojnik, ravno
tako del pouka diatonične harmonike.
V dislociranem oddelku v Vojniku
poleg že utečenega pouka nauka o
glasbi, klavirja, klarineta ter trobente
od letošnjega šolskega leta poteka
tudi pouk flavte, violine, citer, kitare
in diatonične harmonike. Za dobro
sodelovanje in uspešne rezultate dela
se gre zahvaliti vsem mentorjem, ki
poučujejo v dislociranem oddelku,
in pa OŠ Vojnik ter Občini Vojnik za
podporo in razumevanje.

Slovensko ime prosinec se povezuje
z glagolom v staroslovanščini, in sicer
prosinoti (posijati skozi). Kajti po
zgodnji zimski megli in oblačnosti sonce
zopet posije skozi oblake. Hkrati pa se po
najkrajšem dnevu ob zimskem solsticiju
v januarju dan prične daljšati. Naši
predniki so omenjeni astronomski pojav
opisali v naslednjih pregovorih:
»Po treh kraljih se dan podaljša za
petelinje zehanje.«
»Na sv. Boštjana je prva topla sapa.«
Tomi Kramaršek

Poslušalci so več kot zadovoljni
nastopajoče nagradili z aplavzom,
nastopajoči pa so dokazali, da je
njihova učna vnema velika in da jim je
nastopanje v veliko veselje in užitek.
Metka Lipovšek,
Glasbena šola Celje

Vesele božične praznike in srečno
novo leto 2011!

V letu, ki nas zapušča, smo ustvarjali skupaj z vami.
Za vse smo vam iskreno hvaležni.
Naj nas tudi v letu 2011 povezujejo lepe misli in iskrene želje,
da bomo skupaj z nasmehom bogatili vsakdan življenja.
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PGD Frankolovo

Društva
BLAGOSLOV KONJ NA FRANKOLOVEM
V nedeljo, 14. novembra 2010, smo na Frankolovem v
graščinskem parku organizirali »Martinov blagoslov konj« – in
to že 9. po vrsti. Gre za šego, ki po navadi poteka v zimskem
času okoli božiča, ko goduje sveti Štefan, lahko pa spomladi, ob
prazniku sv. Jurija.

Tudi v letošnjem letu nam je narava namenila prečudovito
vreme, dan, obsijan s soncem, ravno pravšnji za takšen dogodek.
Prav zaradi tega je bil letošnji blagoslov konj rekorden po številu
obiskovalcev in konjenikov.
Blagoslova se je udeležilo 54 konjenikov. Največ lastnikov
konj je seveda prijahalo, pridružila se jim je še ena kočija. Tudi
letos so se blagoslova udeležili konjeniki z Dobrne, iz Socke,
Pirešice, Vitanja, Vojnika, Šmartnega v Rožni dolini, Slovenj
Gradca, Laškega, Žalca, Nove Cerkve, Skomarja, Dobja pri
Planini, Velenja, Slovenskih Konjic in Šmarja.
Vsi so se zbrali v graščinskem parku na Frankolovem, kjer
so se prijavili, prejeli zaporedno številko, ki so jo obesili na
svoje konje. Na začetku prireditve je vse navzoče pozdravil
predsednik Sveta KS Frankolovo, Dušan Horvat. Osrednji del
prireditve, blagoslov, sta opravila domači župnik pater Branko
Cestnik in pater Andrej Koch. Blagoslov je bil zaključen, ko je
vsak konj po stari šegi dobil košček kruha s soljo, konjeniki pa
so prejeli spominski medaljon.

V nadaljevanju so organizatorji prireditve KS Frankolovo in
Konjeniki iz domačega kraja vse prisotne pogostili z golažem,
domačim kruhom in s pijačo. Sledila je povorka s konji in kočijo
po centru Frankolovega in povabilo za sodelovanje v naslednjem
letu.
Na koncu bi se radi zahvalili vsem, ki so pomagali pri
organizaciji prireditve. Upamo lahko, da bodo krajani tudi v
bodoče tako složni in pripravljeni ohranjati to tradicijo.

KO TURISTIČNO-KULTURNO DRUŠTVO
GLOBOČE – DEDNI VRH SVOJE DELO NA
OGLED POSTAVI …
Koliko dragocenosti skrivajo podstrešja slovenskih domov,
zaprašene police starinarnic, … lahko vidimo, ko stopimo skozi
vrata Galerije PIROS v Globočah, kjer nas vedno toplo sprejmeta
Jože in Jelka Žlaus in te dragocenosti dobijo svojo pravo vrednost.

Tudi tokrat je bilo tako. Jožetu in ostalim članom društva
ni dala miru njihova ljubiteljska žilica in so nam pripravili
prijetno presenečenje v obliki RAZSTAVE TURISTIČNIH
PUBLIKACIJ, ki si jo lahko v Globočah po predhodni
najavi ogledate še skozi ves mesec december.
Publikacije in slikovno gradivo, ki so ga pridno zbirali
zadnjih nekaj let, obsega celotno kolekcijo TURISTIČNIH
VESTNIKOV od leta 1953 do 1957 in kasnejšo zbirko
LIPOVEGA LISTA, ki je ta vestnik tudi nadomestila. Gre
za zbirko, ki je ena in edina taka v Sloveniji. Zbirko smo si
z velikim veseljem ogledali.
Ob tej priložnosti pa nam je predsednik društva Mirko
Zorec predstavil tudi ostale aktivnosti društva, med drugimi
tudi njihov vsakoletni blagoslov vina v Žalcu. Fotografije
le-tega so ravno na dan razstave krasile strani Slovenskih
novic.
Ob pregledu knjige vtisov, ki nas pričaka ob vhodu v
galerijo, smo lahko videli prve začetke Jožeta, kot zbiratelja,
umetnika, vsestranskega ljubitelja vsega lepega … in koliko
lepih misli je sedaj namenjeno njegovemu delu. Ob pripravi
razstave jim želim čim več obiska in se seveda veselimo
njihovih novih podvigov.
Za ogled razstave se lahko najavite:
Telefon: +386 3/ 781 40 30
Mob. tel.: 031 798 380
E-naslov: joze.zlaus@t-1.s
Petra Pehar Žgajner,
Občina Vojnik
Foto: P. Pehar

Ines Novak
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DRUŠTVO KMETIC META NE MIRUJE
Živimo v obdobju, ko kmečka gospodinja nima veliko časa zase,
kaj šele, da bi se udeležila kakšnega tečaja ali odšla na strokovno
ekskurzijo. Tu in tam pa se še najde čas za kašne novosti. V dneh
27. septembra in 6. oktobra je v Domu sv. Jožefa v Celju potekal
kuharski tečaj na temo »Enolončnice«. Tečaja, ki se je odvijal v
dveh skupinah, se je udeležilo 25 udeleženk in lahko vam povedo,
da so se kljub svojemu znanju, ki ga že imajo po dolgoletnih
izkušnjah, naučile marsikaj zanimivega in predvsem koristnega. V
loncih je lepo dišalo po grahovi enolončnici, golaževi juhi, ričetu,
vampih s krompirjem, krompirjevi enolončnici s hrenovkami,
zelenjavni mineštri, češki enolončnici in še bi se lahko kaj našlo.
Pridne gospodinje niso pozabile niti na sladico, poleg vseh jedi na
žlico so pripravile še rulado.

Seveda pa si kmečka gospodinja želi tudi kaj drugega kot
samo vrteti kuhalnico po hiši. V torek, 5. oktobra, je 42 članic
Društva kmetic Meta malce pozabilo na vsakdanje obveznosti
in so se kljub bolj deževnemu vremenu odpravile na strokovno
ekskurzijo v Ribnico in Kočevje. V Velikih Poljanah smo obiskale
kmetijo Andolšek, kjer redijo bike po pašno-kosnem sistemu,
še bolj pa je njihova kmetija zanimiva zaradi hišne elektrarne
na sončne celice. Nato smo se odpravile k suhorobarju Jakliču.
Znamenita ribniška domača obrt ima večstoletno tradicijo in je
tesno povezana z naravo. Pogojujeta jo dva osnovna dejavnika:
poraščenost območja z gozdom in nahajališča gline. Navdušeno
smo prisluhnili g. Jakliču, ki nam je na humoren način predstavil
različne suhorobarske izdelke, orodja ter pripomočke za delo ter
prikazal izdelavo enega izdelka. Domov smo prinesle kar nekaj
izdelkov, seveda pa je bilo med njimi največ kuhalnic.
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Stanislav Škrabec, pater frančiškan, jezikoslovec ter nabožni
pisatelj. Spomin nanj najlepše obujajo na Škrabčevi domačiji, od
koder izvira tudi rod današnjih uspešnih Škrabcev, ki domačijo
finančno podpirajo. Škrabčevo domačijo nam je v besedi in sliki
zelo lepo predstavila gospa, ki je bila na tej domačiji rojena. Nato
smo se odpravile v Ribnico, ki je upravno in kulturno središče
Ribniške doline. Med največjimi znamenitostmi kraja je ribniška
farna cerkev sv. Štefana z značilnima zvonikoma, ki sta zgrajena
po načrtih Jožeta Plečnika. Ustavile smo se v muzeju – Miklovi
hiši, kjer ena najbolj posebnih razstav, kar smo si jih ogledale,
govori o čarovništvu. Na kosilo smo se odpravile v penzion
Makšar, ki je zrasel iz uspešne turistične kmetije. V Dolenji vasi
smo obiskale še enega mojstra, ki ohranja tradicionalno obrt –
lončarja. V poznem popoldnevu smo se odpravile do Kočevske
Reke. Območje je zaradi nemških prebivalcev ter dogodkov med

in po drugi svetovni vojni bilo dolgo časa zaprto za obiskovalce
od drugod ter namenjeno predvsem vojaškemu urjenju. Po letu
1991 se je začelo odpirati v svet, nekaj svojega dolga pa je
poskusila poplačati tudi država z izgradnjo nove cerkve. Domači
župnik, ki je prava zakladnica znanja o kraju in cerkvi, nam je
povedal vse, kar nas je zanimalo. Lahko pa se pohvalimo, da so
ob našem obisku in lepem petju v cerkvi prvič zaigrale orgle. Na
poti nazaj proti domu smo naredile ovinek skozi Kočevje, ki je
gospodarsko, upravno in kulturno središče Kočevske pokrajine.
Ta dan smo videle in doživele veliko zanimivega, ob tem pa smo
sklenile, da se v te kraje še vrnemo.
Marjeta Orlčnik,
KGZS-Zavod CE

Društva
SPOŠTOVANE VINOGRADNICE IN VINOGRADNIKI!
Ko razmišljam o prehojeni poti od
ustanovitve Vinogradniško-vinarskega društva
občine Vojnik pred sedmimi leti do danes,
vse bolj ugotavljam, da je bila odločitev
skupine občanov še kako pravilna. Glavni
namen ustanovitve društva takrat je bil
pomagati članom priti do čim več strokovnega
znanja na področju vinogradništva in seveda
tudi kletarstva. To nam je v veliki meri uspelo,
kar dokazujejo zavidljivi uspehi članov društva na najrazličnejših
ocenjevanjih naših vin. Nismo si predstavljali, da bomo sploh
kdaj dosegli takšno kakovost naših vin, za katere na društvenih
ocenjevanjih prejemamo najvišje ocene oziroma zlata odličja. To
pomeni, da pridelamo vina res vrhunske kakovosti!
Društvo pa skrbi tudi za vsestransko dobro razpoloženje svojih
članov. V letih obstoja društva smo organizirali veliko število
različnih kulturnih prireditev, ki so bile odmevne tudi daleč
preko naših občinskih meja. Naj omenim samo nekatere: sedaj
že tradicionalno martinovanje, vinsko trgatev, na kateri potrgamo
grozdje tudi z naše potomke najstarejše trte na svetu, ki raste na
mariborskem Lentu; in seveda ob tej priložnosti zbiramo grozdje
naših članov, iz katerega nastane vino Vojničan, ki je tudi vsako
leto dobitnik zlatega odličja in s katerim ponosno nazdravljamo
tako doma, kot tudi izven naše domovine Slovenije. Zelo lepa
prireditev je tudi praznik vina, na katerem vsako leto podelimo
priznanja – diplome za ocenjena vina. Seveda pa to ne bi bil tako
lep praznik, če na njem ne bi vedno sodelovale najrazličnejše
kulturno-umetniške skupine. Omeniti je treba tudi vsakoletni
izlet, na katerem vedno vidimo kaj novega in koristnega. Lahko
bi še veliko našteval in vam tako obudil spomine za nazaj, a se
bom raje osredotočil na leto 2010.
Če je le mogoče, že v mesecu februarju obrežemo vinsko trto,
pri čemer nam pomaga priznani strokovnjak Štrbuc. Letos smo
ta dela opravili v močno zasneženem vinogradu Ota Potočnika
iz Socke. Sicer pa sta meseca februar in marec namenjena
teoretičnemu izobraževanju. Strokovnjaki, ki jih povabimo, nam
osvežijo znanje o gnojenju, zaščiti, uporabi fitofarmacevtskih
sredstev in novostih s tega področja. V mesecu marcu smo izpeljali
zelo odmevno prireditev, to je pokušnjo najboljših vin naših

članov in prvo salamijado v organizaciji našega društva. V aprilu
ugotovimo, kaj smo pridelali in kako smo kletarili v prejšnjem
letu. Letošnje ocenjevanje vin je pokazalo, da smo na pravi
poti. Ocenjevanju sledi podelitev priznanj z bogatim kulturnim
programom ob prazniku vina, ki je bil letos konec aprila. V
mesecu maju smo se ponovno zbrali v čudovitem vinogradu Ota
Potočnika, kjer smo prisluhnili in tudi praktično izvedli zelena
dela, s katerimi smo dokončno določili, koliko grozdja želimo
pridelati. Mesec junij je čas za izlete, ki smo ga izkoristili za obisk
dveh sosednjih držav: Madžarske in Avstrije. Julij in avgust pa
sta meseca, ko vinogradnik redno spremlja dogajanje v svojem
vinogradu in s pridom uporabi pridobljeno znanje. V septembru
pa že začnemo razmišljati o novi trgatvi, zato smo na to temo in o
uporabi enoloških sredstev pripravili predavanje.
Vinska trgatev je že nekaj let naša stalnica. Na letošnji smo
poleg bogatega kulturnega programa izvedli tudi 1. tekmovanje
v praženju krompirja. Največji praznik vinogradnikov pa je
vsekakor martinovo, ko se mošt spremeni v vino. Letošnjega si
bomo zapomnili tudi zaradi izredno uspelega prvega tekmovanja
v kuhanju štajerske kisle juhe, saj je sodelovalo kar 10 ekip.
Pred nami je mesec december, ki ga bomo skušali preživeti
čim lepše, v družbi prijateljev, ob nazdravljanju z žlahtno vinsko
kapljico.
Blagoslovljeno božično praznovanje, mnogo prijetnih srečanj
v pričakovanju novega leta, v novem letu 2011 pa veliko uspehov
in zdravja, da bi lahko uživali v sadovih iz svojega vinograda,
vam želi Mirko Krašovec, predsednik VVD Vojnik.
Mirko Kraševec

MARTINOVANJE DRUŠTVA TALON FRANKOLOVO
V jeseni pride čas, ko na mizi namesto mošta vino pričaka nas!
Martinovanje je letos društvo TALON praznovalo v Mariboru,
natančneje na Melskem hribu v gostišču Ribičija. Po avtocesti je
vožnja potekala normalno, ko pa smo se kakšne 3 km spuščali
navzdol, je marsikomu zastal dih, kajti cesta je bila res vijugasta
in zelo ozka, tako da se moramo zahvaliti našemu vrlemu
šoferju, ki nas je zdrave pripeljal do cilja.
Večer je potekal tako, kot se za martinovanje spodobi: z
martinovo večerjo in s kapljico rujnega. Ob polnoči so gostitelji
pripravili kratek program, pokušnjo cvička, malo kasneje pa
je sledil blagoslov in tako je iz mošta postalo vino, seveda po
starih šegah. Ves večer nas je zabaval
ansambel z marsikatero zimzeleno, tako
da je plesišče bilo v trenutku polno.
Poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki imajo
radi domačo glasbo, in če so jih srbele
pete, so se lahko zavrteli. Pozno smo
se odpeljali nazaj proti domu in tako je
minilo še eno martinovanje v okviru
društva TALON.
Že v prejšnjem Ogledalu sem vas
povabila, da se nam pridružite 24.
decembra na tradicionalnem pohodu z
baklami v Črešnjice, z odhodom ob 22.
uri izpred Gasilskega doma Frankolovo.
Pregovor pravi: Bolje, da si povabljen
dvakrat, kot pa nikoli!

Dragica Mlinar
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MARTINOVANJE IN 1. TEKMOVANJE V PRIPRAVI ŠTAJERSKE KISLE JUHE
Dne 11. novembra goduje sveti Martin. Gre za priljubljen praznik, saj je martinovo čas, ko se zaključuje jesensko delo, še posebej
pa je praznik priljubljen zaradi povezanosti z vinom. A samo martinovanje je veliko starejšega datuma, saj velja za jesenski pust. To
je bil hkrati čas konca pastirske sezone in začetek najbolj mrzlega dela leta.
Vsi tekmovalci v kuhanju štajerske kisle juhe, prijavilo se jih je
10, so se zbrali že ob 8. uri zjutraj na parkirišču pred Kmetijsko
zadrugo Celje – enota Vojnik. Vsem tekmovalcem je vse potrebno
(kotliček, kuhalnico, meso, mize in drugo) pripravil organizator,
tekmovalci s seboj pa so prinesli začimbe in ostalo, če so želeli
lepše okrasiti delovni prostor ali izboljšati okus jedi. Torej,
tekmovalci so potrebovali le dobro voljo ter malo kuharskega
znanja.

V soboto, 13. novembra 2010, ob 10. uri, so člani Vinogradniškovinarskega društva občine Vojnik skupaj s Turističnim
društvom Vojnik organizirali V. slovesni »KRST« MOŠTA –
MARTINOVANJE in 1. tekmovanje v pripravi ŠTAJERSKE
KISLE JUHE. Prireditev se je odvijala pred nakupovalnim
centrom Kmetijske zadruge Celje – enota Vojnik, poleg TUŠ-a.
Na omenjenem martinovanju, kjer so za zabavo skrbeli Mešani
komorni pevski zbor Društva upokojencev Vojnik, Ljudske
pevke Taščice, Arclinski fantje, Stanko Mikola in Joškova banda
iz Globoč, se je odvijalo marsikaj zanimivega in prijetnega,
organizatorji pa so dejansko zadeli v črno, saj jim je ob pomoči
lepega vremena dobro uspelo in prireditveni prostor je bil skoraj
premajhen za vse goste od blizu in daleč, ki so si želeli ogledati
program, okusiti vina in pojesti kaj domačega. V uradnem
blagoslovu mošta je Mirko Krašovec najprej postavil nekaj
vprašanj domačemu župniku Antonu Pergerju, nato pa je sledil
blagoslov mošta, ki se je spremenil v kristalno čisto vino. Njemu
gre še posebna zahvala za njegov pevski solo »Oče nebeški, glej«.
Vse prisotne je pozdravil tudi Benedikt Podergajs, župan
Občine Vojnik, ki se je zahvalil organizatorjem, vsem ekipam in
obiskovalcem.
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Sicer pa, hkrati s tekmovanjem v kuhanju juhe je potekala na
istem prizorišču pokušnja drugih kulinaričnih dobrot, ki so jih
pripravili povabljeni gostje prireditve.
Petčlanska komisija je imela zelo težavno delo, kati potrebno
je bilo poskusiti 10 kakovostnih kuharskih »izdelkov« ter izbrati
najboljše. Šlo je za svetle in rdeče, goste in redke, ostre in blage
juhe in vse so bile po svoje dobre ter za kuharje najboljše. Toda
strokovna komisija se je odločila, da je najboljša le bila juha, ki jo
je skuhala ekipa Turističnega društva Frankolovo (Bogdan Lilija,
Zoran Kovačevič in Anton Brecl) 72 točkami. Drugo mesto je
zasedla ekipa Turističnega društva Vojnik (Karl Leber in Elvira
Leber) s 70 točkami, tretjo mesto pa je pripadlo ekipi Turističnega
društva Nova Cerkev (Agata Štokojnik, Irena Krajnc in Zvezdana
Gal) s 67 točkami. Vse ostale ekipe so zasedle četrto mesto, in
sicer so to: Lilija Celje 1 (Mojč Čerenak, Andrej Ograjenšek in
Darko Borinc), Lilija Frankolovo (Denis Klinar, Nuša Lilija in
Danilo Novak), Planinsko društvo Vojnik (Branko Pikl in Aleš
Vinder), Društvo upokojencev Vojnik (Ivan Robačer, Justika
Robačer in Milena Zupanc), Arclinski fantje (Peter Marguč, Franc
Bogovič, Milko Kovač in Milan Svetel), Prostovoljno gasilsko
društvo Vojnik (Zdenko Vrenko, Saša Škrjanec in Tina Težak) in
Društvo kmetic Meta (Marica Gorenjak, Olga Brežnik in Rozika
Blazinšek).
Skuhane juhe so na koncu, ko jih je ocenila posebna komisija,
brezplačno ponudili vsem obiskovalcem. Vsaka ekipa je prejela
priznanje in steklenico vina Vojničan za sodelovanje na 1.
tekmovanju v pripravi štajerske kisle juhe. Ekipe, ki so zasedle
prva tri mesta, pa so za nagrado prejele po pet litrov vina. Vsem

Društva
TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV NA
PRIREDITVI VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA
VOJNIK OSVOJILO 3. MESTO V TEKMOVANJU
KUHANJA KISLE JUHE
Članice TD Nova Cerkev so letos sodelovale na prireditvi
Vinogradniškega društva Vojnik »Krst mošta – mošt postane
vino«. Izmed desetih prijavljenih ekip v tekmovanju kuhanja
kisle juhe, je naše turistično društvo osvojilo 3. mesto. Vse
čestitke kuharicam – Ireni Krajnc, Agici Štokojnik in Ani
Menart.

ekipam še enkrat iskreno čestitamo za sodelovanje in upamo, da
se bomo srečali še na kakšni podobni prireditvi.
Na koncu pa bi se radi zahvalili predsedniku in članom
Vinogradniško-vinarskega društva občine Vojnik, članom
Turističnega društva Vojnik, da so pripravili zelo odmevno
prireditev. Prav tako se zahvaljujemo vsem sponzorjem (Mesnice
Celje, Pizzerija MC Vojnik, Pekarna Geršak, Franc Žužek –
KRAŠ, Okrepčevalnica ČAO – ČAO Vojnik), ki so kakor koli
pripomogli pri izvedbi prireditve, Kmetijski zadrugi Celje – enota
Vojnik, posebna zahvala pa velja vsem vinogradnikom, ki so
prinesli na prireditev svojo vino za pokušnjo.

Zvezdana Gal

TEDENSKI POHODI PO OBRONKIH
KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA
CERKEV
Ines Novak

Turistično društvo Nova Cerkev za svoje krajane enkrat
tedensko organizira večerne pohode po obronkih KS Nova
Cerkev, pod vodstvom Bojta Orličnika. Zbirno mesto je
na vasi, vsak torek ob 19.00. Zaželena je primerna obutev,
oblačila, kresnička ter palice. Pohodi se bodo vršili vse do
meseca aprila. Pridružite se, ne bo vam žal!

Zvezdana Gal,
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DUET BISER S PRIJATELJI V ŠPESOVEM DOMU

Slovenska pesem na Češkem

Lepa domača pesem je kakor balzam za dušo. To najbolje
vedo tisti, ki so odraščali v času, ko ni bilo ne radia ne televizije.
Pogovor in pesem sta družila in bogatila ljudi.

Duo Biser v Špesovem domu

Takšna druženja niso bila samo včasih, dogajajo se tudi
danes. Člani dueta Biser s prijatelji, ki delujejo kot sekcija KUD
Nova Cerkev, so 11. novembra, na dan sv. Martina, obiskali
znance, sokrajane in ostale oskrbovance Špesovega doma v
Vojniku. Srečanje je bilo zelo prijetno in prisrčno, kar so čutili
tako poslušalci, kot nastopajoči. V prvem delu je duet Biser s
prijatelji predstavil pesmi s svoje nove zgoščenke, drugi del pa je
bil namenjen Avsenikovim skladbam in lepi narodni pesmi. Vse
skupaj je s toplo besedo povezala v celoto Jožica Žibret. Kaj je
lepšega kot ko zapojejo vsi skupaj in to se je tudi zgodilo. Pesem
je zadonela po Špesovem domu iz vseh grl. Oskrbovanci so še
potem sami nadaljevali vse do takrat, ko so morali k večerji.
To ni bilo prvo srečanje z njimi, člani dueta Biser pa so
obljubili, da tudi ne zadnje.

Jožica Žibret

PROSVETNO DRUŠTVO
ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO

JE KRIZA V NAS PUSTILA SLED?
NAM SRČNOSTI NE MORE VZETI.
NAJ OPTIMISTIČEN POGLED
POMAGA LEPŠE VSEM ŽIVETI!
Člani društva želimo
našim zvestim donatorjem in somišljenikom,
vsem sokrajanom in soobčanom,
bogatega notranjega doživetja
božičnih praznikov in toliko radosti,
da bi se lahko vsakega jutra vedno znova veselili.
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Letošnje leto si bomo zapomnili po bogatih dogodkih in lepi
slovenski pesmi v evropskem prostoru. Skupina »In spiritu« je
že meseca aprila gostovala skupaj z grafikom Jožetom Žlausom
na Češkem – gre za že tradicionalne Slovenske dneve. Grafik se
je predstavil z grafično upodobitvijo slovenskih pisanic. Navezal
pa je tudi stik z Muzejem Božene Nemcove, kjer bo čez dve
leti pripravil razstavo na temo Božene Nemcove, slovite češke
pisateljice ter pravljičarke. Gre za sodelovanje Ljudske univerze
Celje s partnersko organizacijo »ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř«.
Ljudska univerza Celje že tradicionalno sodeluje tudi z umetniki iz
občine Vojnik. In letos so svojo harmonično pesem pevci skupine
»In spiritu« ponesli na Češko kar dvakrat. Najprej meseca aprila
v sklopu omenjenega partnerskega sodelovanja, kjer so skupaj
z organistom Romanom Grdino in flavtistko Majo Srebočan iz
Šmartnega v R. d. pripravili res lep in nepozaben koncert. Slišal
jih je tudi vinogradnik Stanislav Rudolfský in pevce povabil na
praznik vina »Vinobrani« v mesecu septembru.
Skupina »In spiritu« je zapela septembra na dveh koncertih.
Prvega v cerkvi v Kutni Hori ter na Kuksu, v cerkvi sv. Trojice.
Kuks je bil vinogradniško-umetniško obarvan. Pevci so poželi
na obeh koncertih lep in močan aplavz. Še posebno na Kuksu
pa so bili deležni velike pozornosti in slovenska pesem –
narodna in sakralna – je izzvala veliko zadovoljstva tako pri nas
udeleženih kot obiskovalcih, saj so se ob njihovi pesmi tudi po
koncertu ustavljali pri njih in prisluhnili njihovi ubrani melodiji.
Darja Grdina je predstavila na obeh koncertih še slovensko
življenje v mestu in na vasi ter od tod izvirajočo lepo sakralno
in narodno slovensko pesem. Občina Vojnik, z županom Benom
Podergajsom, tako odpira nova vrata gospodarskega, kulturnega
sodelovanja in promocije. Septembra se je tematsko lepo
predstavila v okviru KUD France Prešeren Vojnik ter z Društvom
vinogradnikov, saj je predstavnik društva predstavil tudi dobro
vino vojniške občine. Gotovo se bo sodelovanje nadaljevalo,
saj ima tudi Ljudska univerza Celje v občini Vojnik svojo točko
vseživljenjskega učenja. Ne gre le za klasično učenje, gre za
učenje iz vsakdanjega življenja, za kulturo in kakovost bivanja, ki
ju s takšnim sodelovanjem gotovo gradijo vsi vključeni.
Darja Grdina,
LU Celje

Kultura
KULTURNI USTVARJALCI IZ NOVE CERKVE NA
OBISKU V OŠ GLAZIJA V CELJU

PRIDRUŽITE SE AKCIJI »MOJ ZDRAVNIK 2011«!

Na povabilo učiteljice Tatjane Hudomalj iz OŠ Glazija iz
Celja, so se 13. novembra k njim odpravili člani Moškega
pevskega zbora Nova Cerkev, člani etno skupine Vrajeva peč iz
Socke in otroci POŠ Nova Cerkev. Predstavili so se z bogatim
kulturnim programom na temo ljudskih šeg. Dogodek je bil za
učence resnično nepozaben, prav tako tudi za nastopajoče. Ob
tej priložnosti se zahvaljujem skupini Vrajeva peč in gospe Idi
Grobelnik, ker so se na povabilo nemudoma in z veseljem odzvali.

Akcija je v slovenski javnosti zelo odmevna. Letos se bo
reviji Viva pridružilo tudi združenje Slovenske filantropije.
Skupaj bodo spodbujali in promovirali prostovoljstvo,
zlasti na področju zdravstva oziroma nudenja pomoči
bolnikom. Izkupiček od glasov, ki bodo zbrani v času akcije
s pomočjo SMS-sporočil, bodo podarili ambulanti za osebe
brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono.
K akciji Moj zdravnik 2011 je letos pristopilo tudi
Občinsko glasilo OGLEDALO, zato vas, drage bralke in
cenjeni bralci, pozivamo, da se pridružite tej vseslovenski
akciji! Kuponi, s katerimi boste lahko glasovali za svojega
zdravnika, bodo na voljo v prihodnji številki Ogledala.

Revija Viva je bila in je še vedno korak pred drugimi, kar
izkazuje tudi s tradicijo akcije Moj zdravnik. Akcija se je
v slovenskem prostoru v 15 letih svojega obstoja dodobra
prijela. Letos bo akcija nadgrajena in posodobljena, kar jo
bo naredilo še bolj družbeno odgovorno. Glavni poudarek
pa ostaja isti. Tako ostaja to akcija z izrazito ljudskim
nabojem, ki daje možnost ljudem, da se zahvalijo svojim
zdravnikom za njihovo nesebično pomoč in da nagradijo
tiste zdravnike, ki zdravijo človeka in ne le bolezen. Gre
za zahvalo vsem zdravnicam in zdravnikom, ki si vzamejo
čas, ponudijo toplo besedo, iskren stisk roke, spoštovanje
in zaupanje.

Andreja Štravs,
predsednica KUD Nova Cerkev

DJP KAJUH TUDI PO CESTI
Jadralno padalstvo na Frankolovem se razvija in
dokazuje, da padalstvo ni nekakšno neodgovorno ravnanje
posameznikov, ki se po nepotrebnem izpostavljajo
nevarnostim, zapravljajo svoj čas in denar, ampak je to
lep šport, pri katerem človek izpolnjuje svoj stoletni sen
– leteti!
Padalci na Frankolovem imamo svoje vzletno mesto na
Konjiški gori in Mali gori, da pa lahko držimo korak z
drugimi, pa je nujno, da se odpravimo letet tudi drugam,
predvsem na Primorsko in Gorenjsko. Največji problem,
kako priti do vzletnega mesta, smo rešili tako, da smo
z lastnimi sredstvi kupili sicer rabljen, a dovolj dober
kombi, ki ima dovolj prostora za vso našo prtljago. Kljub
začetnim pomislekom smo kmalu spoznali, da je to dobra
in koristna odločitev. Lažje in ceneje pridemo do naših
štartnih mest, več letimo tudi drugje, več se družimo. Če
pa kdaj pridemo z letenja v poznih večernih urah, je pa
tako in tako kriv kombi, ki ni hotel takoj domov.
K. B.

Vabimo vas, da nagradite svojega zdravnika s svojim
glasom.
Več napotkov in podrobnosti v 80. številki Ogledala.
Andreja Štravs
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Kultura
JASLICE
December je mesec priprav na praznovanje in mesec praznikov. Med najlepšimi prazniki v letu je prav gotovo božič, ko se spominjamo
Jezusovega rojstva. Takrat v njegov spomin postavljamo jaslice. Po mnogih domovih se otroci in odrasli veselijo tega, prav tako pa v
cerkvah z ljubeznijo, s požrtvovalnostjo in spoštovanjem postavijo jaslice duhovniki in njihovi sodelavci.
Sveto družino si velikokrat predstavljamo zelo idealno, a vemo,
da so imeli veliko težav in preizkušenj, ne zaradi sebe, ampak
zaradi tistih, ki so jih želeli uničiti. Tako je lahko ta družina vzor
marsikateri današnji družini, ki poleg lepih doživlja tudi zelo
težke trenutke. Ob jaslicah dobivamo moč, zaupanje in tolažbo.

V župniji svetega Jerneja v Vojniku so jaslice vsako leto nekaj
posebnega. Urban Podergajs, Darko Klančnik, Franci Šelih, Miran
Štante in Vili Škoflek poleg standardne svete družine vsako leto
ustvarijo kaj novega, kar je povezano z Vojnikom ali s Slovenijo.
Ideje se rojevajo ob postavljanju jaslic in med letom dobivajo
svojo novo podobo. Vredno si jih je pogledati, kar dokazujejo tudi
fotografije. (Milena Jurgec, foto: Urban Podergajs)

in ostali. Seveda so tisti, ki bi si želeli postavljati jaslice v cerkvi,
več kot dobrodošli in toplo vabljeni! Jaslice v Novi Cerkvi so
prav posebne, saj so bile figure iz žgane gline izdelane v Kartuziji
Pleterje, zato ni odveč povabilo, da si vzamete čas in si jih z
družino ogledate. (Andreja Štravs)

Čas, ko se v Novi Cerkvi pričnemo pripravljati na veliki
dogodek, in sicer na spomin na rojstvo Jezusa Kristusa, se prične
že z adventom, ko doma napravimo ali si priskrbimo adventni
venec s štirimi svečami. Te sveče predstavljajo 4 adventne nedelje
– čas pred božičem. Takrat naj bi se tako v cerkvi, kot po domovih
že zbirali najrazličnejši materiali za postavitev jaslic. Priskrbimo
si mah, pripravljamo »štalco« ter očistimo in pripravimo figure
jaslic. V cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi se jaslice postavljajo
v zadnjem tednu po 4. adventni nedelji. Vsako leto k temu delu
vestno pristopijo: Rajko Stagoj, Rajko Sentočnik, Rajko Špegel
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Jaslice, ki so v zadnjih desetletjih krasile farno cerkev na
Frankolovem, so umetelno delo sestre Alete, ki je dolga leta
službovala na Frankolovem. Za njihovo postavitev je z vso
vestnostjo skrbel Tone Podjavoršek s svojo ekipo, ki je jaslicam
vsako leto dodal še kakšno svojo popestritev. Lani pa so naše

Kultura
jaslice spremenile podobo. Nove, svojstvene figure, so v adventu
2009 izdelali otroci, ki obiskujejo predšolski verouk. Postavitev je
izvedla njihova mentorica, Helena Birk.

USPEŠEN KONCERT STANETA
VIDMARJA V VOJNIKU
V nedeljo, 28. novembra 2010, s pričetkom ob 16. uri, je
imel v dvorani Kulturnega doma v Vojniku koncert Strane
Vidmar. Skozi pesmi je izpovedal občutke o svojem življenju,
kar je napovedal že naslov koncerta »Moje pesmi, moje
življenje«. Kljub obilnemu sneženju je dvorano napolnilo
veliko ljudi. Med koncertom je Stane Vidmar izpolnil
glasbeni želji s čestitko, saj sta dva udeleženca praznovala
rojstni dan. V dvorani pa sta bili prisotni tudi rejnici, ki se
jima je zahvalil, jima izpolnil glasbeno željo ter razdelil
dobrote, ki jih je prinesel s seboj.

Sonja Jakop

Na koncu bi se mu rada zahvalila, da nas je v nedeljski
večer popeljal z izpovednimi pesmimi in s smehom
ter upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti ponovno
poslušali ta prečudoviti glas.
Ines Novak

ZLATA MAŠA V NOVI CERKVI
Dne 25. julija je v Novi Cerkvi praznoval zlati jubilej mašništva rojak dr. Vinko Kraljič; tu je bil tudi pred petdesetimi leti posvečen
v duhovnika. Sedaj že petintrideset let živi in vodi župnijo v Ilbenstadtu v Nemčiji, kjer je že praznoval pred mesecem dni. V rodno
župnijo se slavljenec vrača štirikrat na leto in takrat mašuje ter pomaga v domači cerkvi ter župniji.
Slavnostni pridigar je bil nadškof dr. Franc Kramberger, tudi
letošnji zlatomašnik, s katerim sta bila sošolca v bogoslovju in sta
ves čas duhovniškega delovanja ohranila prijateljske stike. Hkrati
je bila slovesnost obogatena s srečanjem in s somaševanjem treh
rojakov, ki delujejo tudi v tujini, vsi pa so imeli novo mašo v Novi
Cerkvi. Misijonar Hugo Delčnjak deluje v Francoski Gvajani,
jezuit Alojzij Cvikl, do sedaj ravnatelj Rusikuma, v Rimu in
frančiškan Franci Pohajač na Opčinah pri Trstu.
Med mašo je prepeval Mešani cerkveni pevski zbor, slavje pa
so obogatili še skupina tamburašev iz Vipave in pritrkovalci iz
Lokavca pri Ajdovščini. Jubilant je velik ljubitelj in poznavalec
cerkvenega petja in župnijski zbor je na njegovo povabilo že

petkrat gostoval v njegovi župniji v Nemčiji ter s prepevanjem
obogatil njene slovesnosti. V teh letih so župljani Nove Cerkvi
z njimi izmenjali številne prijateljske vezi.
Na slovesnosti so bili navzoči številni farani, duhovniki,
sorodniki, prišli so tudi iz Ilbenstadta. Jubilantu je med drugimi
čestital župan Občine Vojnik, Benedikt Podergajs. Prizadevni
župljani z dekanom Alojzom Vicmanom so pripravili veliko ter
veselo slavje, ki se je ob domačih dobrotah in glasbi nadaljevalo
tudi pred cerkvijo.

13. december 2010
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Kultura
PREDBOŽIČNE AKTIVNOSTI TD FRANKOLOVO
Dan je čedalje krajši, narava se pripravlja k počitku, ljudje pa si vzamemo čas za tiste drobne stvari, ki jih med letom nismo uspeli
početi. Nezadržno se bližajo božični in novoletni prazniki, družina se zbira okoli adventnega venčka, ki izraža povezanost. Iz kmečke
peči pa lije zlata svetloba, ogenj prijetno prasketa ...
Tako je bilo včasih, mi pa želimo, da delček tega občutite tudi
zdaj, da si vzamete čas in skupaj, otroci in starši, spečete prave
domače piškote. Take sladke, hrustljave, dišeče, s čokolado, z
mrvicami, s kokosom, mmm ..., ki smo jih udeleženke božine
delavnice spekle na kmečkem turizmu Goršek v sredo, 24.
novembra 2010. Gospa Zvezdana iz Poljčan je vsem udeleženkam
z veseljem pokazala, kako se pripravi testo, kako se oblikuje
piškote, na kakšni temperaturi se spečejo in kako jih je treba
okrasiti, da niso samo dobri, ampak tudi paša za oči. Pri delu so
ji pomagale udeleženke, ki so si hotele zapomniti čim več. Saj
ne, da ne bi marsičesa že znale, vendar pa v takšnem sproščenem
vzdušju in na tako zanimiv način pridobljeno znanje zaleže več
kot vsak recept iz kuharske knjige.

V kratkem kulturnem programu sta nas Špela Majcen z
igranjem na citre, Albina Ločnikar pa z lepimi mislimi in opisom
razstave popeljali v božični čas. P. Branko je blagoslovil naš
obnovljeni prostor in nam zaželel veliko novih idej pri našem
delu, predsednica pa se je vsem zahvalila tako za prispevek na
današnji prireditvi, kot za delo pri obnovi prostora, skratka vsem,
ki so kakor koli prispevali pri vseh naših aktivnostih.

Že sedaj pa vas vabimo na novoletni nočni pohod po poteh
grajske pravljice na grad Lindek, ki bo 1. januarja, na novo leto,
z odhodom ob 18. uri.

Pečene in okrašene piškote smo si razdelile, nekaj pa jih je ostalo
za razstavo, ki smo jo pripravile v nedeljo, 28. novembra, ob 8.30,
v naših obnovljenih prostorih v stari šoli. Pripravili smo lepo
okrašeno božično mizo: z adventnimi venčki, dvema smrečicama
in dvema pogrinjkoma, ki sta ponazarjala božič nekoč in danes, ter
z božičnim pecivom. Poleg peciva, ki smo ga spekle pri Goršek,
so se članice društva ponovno izkazale in napekle peciva, da se je
miza kar šibila od različnih sladkih dobrot. Z razstavo smo želeli
opozoriti na dejstvo, da pri nobeni od prireditev peciva ne sme
manjkati, posebne pozornosti pa mu nihče ne namenja. Koliko
potrpežljivosti, volje in znanja je potrebno vložiti, da nastane
tako lep izdelek, ve le vsaka posameznica in zato smo ga tokrat
postavili v središče pozornosti.
V oktobru smo se dogovorili, da se bomo lotili obnove prostora,
ki ga imamo v najemu. Razdelili smo naloge, določili kdo bo kaj
prinesel, kdo kaj naredil, kje bomo kaj kupili ali naprosili in delo
je steklo. Z vso vnemo smo zgrabili za delo in rezultat je sedaj
viden. Seveda se vse ustavi pri finančnih sredstvih. Če ne bi med
letom varčevali in nekaterih manjših prireditev financirali iz
lastnih žepov, se sedaj ne bi mogli veseliti. Tako pa smo še enkrat
dokazali, da je samo v slogi moč.
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Če bi želeli dati kakšne pripombe ali predloge, nam lahko pišete
na e-naslov: turisticnodrustvo.frankolovo@gmail.com, najdete pa
nas tudi na »facebooku«.
Irma Blazinšek

Druženje
Kot je že v navadi, se skoraj vsako leto vsaj dvakrat srečamo
članice, člani, somišljenice in somišljeniki OBMOČNE
ORGANIZACIJE SOCIALNIH DEMOKRATOV VOJNIK.
Kot že lahko razberete iz naslova, gre za druženje, katerega
smo izpeljali po občinskih volitvah, dne 6. 11. 2010, pri
planinskem domu Tomaž nad Vojnikom. Potrebno je dodati,
da nam je vreme služilo, seveda pa ni manjkalo dobre volje
vseh, ki so se udeležili tega druženja. Preživeli smo krasno
sobotno popoldne ob jedači, pijači ter domači glasbi. Bilo nas
je okoli trideset. S tradicijo druženja bomo nadaljevali tudi v
prihodnje.
OO SD VOJNIK

Kultura
Pri Svetem Jerneju donela ruska pesem

ADVENTNI IN BOŽIČNI ČAS V ŽUPNIJI NOVA
CERKEV
Priprave na božič niso samo izdelovanje jaslic, postavljanje
božičnega drevesa in spletanje adventnega venčka. Adventni čas
je mnogo več. V naglici današnjih dni, ko vsi samo še drvimo,
si želimo, da bi si vsak človek vzel čas zase. Čas za razmislek
o sebi in o sočloveku. Prav temu v Novi Cerkvi posvečamo
nekoliko večjo pozornost. Tako se lahko otroci skupaj s starši
pridružijo akciji Otroci za otroke. Akcija, ki je polna modrosti
in kjer se lahko otroci veliko naučijo ter na tak način tudi
preživljajo prazničen decembrski čas skupaj s svojimi starši, je
odlična priložnost, da naredijo nekaj zase in za druge. S svojimi
darovi lahko pomagajo lačnim otrokom po svetu in na ta način
pripravijo lepo praznovanje, tako sebi kot drugim (več o tem:
knjižica Otroci za otroke z adventnim koledarjem 2010).

V začetku novembra smo lahko Vojničani prisluhnili
vrhunskemu komornemu zboru iz Rusije, ki se je sredi svoje
turneje po jugozahodni Evropi ustavil tudi v Sloveniji. Zbor,
natančneje prihaja iz industrijskega mesta Kaluga, je spremljal
mlad solist, ki je občinstvo, skupaj še z dvema odličnima
solistoma, popolnoma prevzel. Sodelovali so pri sveti maši, pred
oltarjem pa so izvedli še krajši koncert. Še isti večer je ruski zbor
nastopil tudi v Narodnem domu v Celju; tam je bil obisk precej
bolj skromen kot v Vojniku.

Vsi krajani in krajanke Nove Cerkve ste vabljeni, da se v čim
večjem številu udeležite obredov, ki so namenjeni in primerni za
adventni ter božični čas. To so vsakodnevne sv. maše v adventu,
otroška polnočnica, polnočnica in zorna sv. maša na božič. Na
praznik sv. družine, dne 26. 12. 2010, so vabljeni otroci skupaj
s starši na blagoslov otrok. Prav tako v Novi Cerkvi oživljamo
staro šego – koledovanje, ko koledniki prinašajo Božji blagoslov
na domove in zbirajo darove za pomoč misijonom.
Blagoslovljene božične praznike vsem bralcem in bralkam
Ogledala želi župnija Nova Cerkev.
Andreja Štravs

R. P.

STRELSKO DRUŠTVO BRATOV DOBROTINŠKOV VOJNIK
Leto se vztrajno bliža h koncu in s tem so tudi za nami naporna tekmovanja Strelskega društva Vojnik. V tem letu je bilo izvedenih
kar nekaj tekmovanj, ki jih je priredilo naše društvo, in tistih, katera so priredila ostala društva.
Z začetkom novega leta so se pričela tekmovanja za LIGO 2010, ki potekajo vse do meseca maja. Tekmovanje je potekalo v petih
krogih po trideset strelov. Točke so se seštevale od prvega do zadnjega kroga tako, da so imeli vsi možnost v nadaljnjih tekmovanjih
izboljšati svojo uvrstitev. Tekmovanje smo izvedli v dveh kategorijah, strelci do 55 let s standardno puško in strelci nad 55 let s serijsko
puško.
Prav tako so se vzporedno odvijala regijskega tekmovanja članske lige KSZR (Koroško-Šaleško-Zasavske regije). Tekmovanja
so potekala s serijsko zračno puško v šestih krogih na različnih streliščih društev. Na tekmovanju so sodelovala društva oziroma
posamezniki, katere srečamo tudi na državni ravni. V poletnem času smo s sosednjimi društvi organizirali tekmovanje z MK,
malokalibrsko puško Koroško-Štajerske regije. Dogovorili smo se, da bo tekmovanje postalo tradicionalno in v ta namen izdelali
pravilnik, ki ga bodo spoštovala društva pri tekmovanju. Na tem tekmovanju sodelujejo SD Dolič, SD Slovenske Konjice, SD Vitanje,
SD Špitalič, SD Komet in naše društvo. V okviru dneva Športne unije Slovenije smo za vse goste organizirali strelsko tekmovanje,
katero je potekalo v prostorih našega društva. V jesenskih mesecih so potekala različna tekmovanja, kot je bilo npr. tekmovanje ob
občinskem prazniku Občine Vojnik.
Ob zaključku leta bi se ob tej priložnosti
zahvalil vsem članom SD Vojnik, ki
so vztrajno sodelovali pri organizaciji
tekmovanj in ostalih aktivnostih. Prav tako
pa vabim vse mlade in ostale navdušence
nad tem športom, da se nam pridružite vsak
četrtek, od 17. do 20. ure, v zadnjih prostorih
upokojenskega doma v Vojniku.
Strelski pozdrav »MUŠ«
Peter PIHLER
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Planinski kotiček
Poletje je res najbolj primeren čas za
obisk planin, pa vendar nas narava
preseneti v vsakem letnem času. Le
prisluhniti je treba in pogledati!

AKTIVNOSTI V ŠPORTNIH IGRAH
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VOJNIK

Da bodo izleti zares nepozabni, predvsem pa varni, se moramo
držati naslednjih nasvetov.

15. maja je bilo regijsko tekmovanje v Rimskih Toplicah, kjer
smo moška ekipa ekipno dosegli drugo mesto, posamezno pa
prvo.
6. maja smo nastopili na turnirju Društva upokojencev Slavko
Šlander Celje, kjer smo osvojili prehodni pokal za leto 2010
med posamezniki.
10. junija smo tekmovali v Društvu upokojencev Ljubečna v
okviru krajevnega praznika, in sicer z moško in žensko ekipo.
Osvojili smo četrto mesto.
14. junija smo nastopili na domačem igrišču v Vojniku in
osvojili tretje mesto.
24. oktobra smo nastopili na meddruštvenem tekmovanju
v počastitev Krajevne skupnosti Trnovlje; osvojili smo tretje
mesto.
6. oktobra smo v počastitev občinskega praznika Občine
Vojnik organizirali tekmovanje društva upokojencev v kegljanju.
Osvojili smo tretje mesto.
8. oktobra smo se na Ljubečni družili in nastopili na
meddruštvenem tekmovanju. Osvojili smo tretje mesto.

Svoj vzpon vedno začnemo dovolj zgodaj, povemo, zabeležimo
kam gremo, se primerno opremimo in hodimo po označenih poteh.
Nahrbtnik naj bo ustrezno založen. Hrana, ki je težko
prebavljiva, jemlje tudi energijo. Vedno znova beremo o nesrečah
in dvomih, ali se je potrebno za vsako ceno povzpeti, dokončati
... pot. Presodite, kdaj na vrh! Življenje je predragoceno, da bi ga
trenutek, v katerem vidimo pred seboj samo cilj, zaključil.
In kje vse smo bili? Na Sv. Trojici, pot pa nas je vodila še v
»neznano«. Videli smo marsikaj. Na Ljubičnem stoji božjepotna
cerkev Matere božje, ki so jo konec 15. stoletja ustanovile
dominikanke iz bližnjih Studenic. Romarji, ki pridejo sem ob
večjih praznikih, radi postojijo pri milostnem kipu Marije pod
zvonico, s katerim je povezana zanimiva legenda. Ta pripoveduje,
da je bilo Mariji nekega dne dovolj grešnega življenja domačinov,
ki so zanemarjali mašo in zakramente, preklinjali in pijančevali,
zato je sklenila oditi drugam. Ko je ravno odhajala, jo je srečal
mežnar. Seveda se je prestrašil, po začetnem presenečenju pa jo je
začel rotiti, naj ne hodi od njih. Marija se ga je usmilila in ostala,
vendar ne v glavnem oltarju, temveč v oltarju pod zvonico.
Do cerkve Matere božje na Ljubičnem se lahko povzpnemo iz
več smeri, med drugim tudi po krožni Loško zbelovski planinski
poti, ki so jo uredili pred nekaj leti. Ta je še posebej zanimiva
zato, ker je dobro označena in ker pelje po stari romarski poti
mimo Marijinih stopinj. Loško zbelovsko pot, ki najbolj oživi
vsako tretjo nedeljo v septembru, ko Planinsko društvo Loče
pripravi tradicionalni pohod, lahko v celoti prehodimo v približno
šestih urah. Za kratke zimske dni pa je bolj primerna njena
krajša različica od Zbelovega do Ljubičnega in nazaj, za katero
potrebujemo kakšni dve uri in pol.

Člani smo bili v letu 2010 zelo aktivni pri športnih igrah, še
posebno v ruskem kegljanju.

Na tekmovanjih med društvi je nastopalo po trideset
upokojencev in upokojenk. Vsa osvojena mesta so rezultat
uspešnega sodelovanja
in
druženja
med
omenjenimi
društvi
upokojencev.
Vsak petek popoldan
poteka na prenovljenem
kegljišču za Domom
upokojencev v Vojniku
rekreacijski
trening.
Vabljeni vsi upokojenci
Vojnika!
Vsem članom Društva
upokojencev Vojnik
želim
zdravo
in
zadovoljno novo leto
2011.

Načrtujemo:

26. 12. – pohod na Stolpnik in srečanje s planinci iz Slovenskih
Konjic,
27. 12. – pohod k Sv. Tomažu.
Vabljeni v naš dom, Koča pri Tomažu, vsako nedeljo od 9. do
19. ure in v društvene prostore vsako sredo od 19. do 20 ure.
In še: bliža se čas, ko si bomo segli v roke in si voščili. Naj
bo stisk iskren, želje prijazne in vstop v praznične dni naklonjen
našim pričakovanjem. Varen korak v novem letu vam želimo!

Viki Žgajner,

Zvonka Grum

Miklavževanje v Špesovem domu ter v vojniški cerkvi
V nedeljo popoldne, 5. 12. 2010, je župnijska Karitas v sodelovanju z mladimi prostovoljci,
župnikom Antonom Pergerjem, Miklavžem in s parkeljnom pripravila prijetno praznovanje.
Vsako leto se starostniki v Špesovem domu in otroci v cerkvi zelo razveselijo prihoda
Miklavža, ki prinaša darila, in parkeljna, ki sme na ta dan skupaj z Miklavžem malo postrašiti
nagajivce.
Milena Jurgec
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PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
DECEMBER
Nedelja,
19. december
2010,
ob 16.00

Godba na pihala Nova Cerkev prireja tradicionalni Božično-novoletni koncert, v večnamenski dvorani
v Novi Cerkvi.

Ponedeljek, 20. Župan Občine Vojnik in Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna pripravljata s piscem
december 2010, knjige »STARI PISKER, RESNICA IN LAŽI«, Ivanom Grobelnikom – Ivom, predstavitev njene
ob 18.00
vsebine v Kulturnem domu v Vojniku.
Petek,
24. december
2010,
ob 22.00
Sobota,
25. december
2010,
ob 18.00
Nedelja,
26. december
2010, ob 9.00
(po jutranji
maši)
Nedelja,
26. december
2010, ob 9.00
Nedelja,
26. december
2010,
ob 11.00
Nedelja,
26. december
2010,
ob 18.00
Nedelja,
26. december
2010,
ob 18.00

Društvo TALON Frankolovo organizira tradicionalni pohod z baklami k polnočnici v Črešnjicah.
Odhod izpred Gasilskega doma Frankolovo.
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Moškega pevskega zbora v cerkvi Sv. Jožefa na Frankolovem.

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Moškega pevskega zbora v cerkvi v Črešnjicah.

Planinsko društvo Vojnik organizira SREČANJE PLANINCEV NA STOLPNIKU (Konjiška gora).
Odhod izpred cerkve v Črešnjicah. (Informacije: Mirko Blazinšek, 041-685-635)
Turistično društvo in KS Nova Cerkev prirejata Blagoslov konj in srečanje krajanov na vasi v Novi
Cerkvi.
Moški pevski zbor France Prešeren Vojnik prireja koncert božičnih pesmi z Mešanim cerkvenim
pevskim zborom Vojnik v cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku.
Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev prireja tradicionalni Božični koncert v cerkvi Sv. Lenarta v
Novi Cerkvi. Nastopajoči: Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, Tamburaši iz Vipave, Modrijani,
Otroški cerkveni pevski zbor, Duet Biser s prijatelji ter harfistka Veronika Tadina.

Nedelja,
Planinsko društvo Vojnik organizira nočni pohod k SVETEMU TOMAŽU. Odhod izpred Zdravstvenega
27. december
doma v Vojniku. (Informacije: Mirko Blazinšek, 041-685-635)
2010, ob 17.30

JANUAR
Turistično društvo Frankolovo organizira 13. TRADICIONALNI NOVOLETNI NOČNI POHOD
Sobota,
po poteh grajske pravljice na grad Lindek po že ustaljeni poti, z vmesnimi postanki na treh kmetijah.
1. januar 2011,
Odhod je izpred cerkve na Frankolovem. Ob povratku golaž.
ob 18.00
(Informacije: Irma, 031-384-399 ali Edi, 031-862-303)
Sobota,
Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni nočni pohod na KUNIGUNDO.
7. januar 2011,
Odhod pri mostu čez Hudinjo v Vojniku. (Informacije: Mirko Blazinšek, 041-685-635)
ob 17.00
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VSAKOGASILEC
BOLEZEN RASTE MARJAN
KRIV JEZA
BIL
ROŽCA

Nedelja, 7. november 2010, ura: 8.15.

Gasilski vozni park vseh društev Gasilske zvezeVsako
Vojnikleto
– Dobrna
je vdruščina
pogonu zberemo
in drvi z utripajočimi lučmi proti Rakovi Stezi številka
se vesela
8 a. Sledi priprava potrebne opreme in intervencija
je
že
v
polnem
teku.
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto
leto,
odkar
sodelujemo
diplomirano
Pa, da ne bo pomote. Vzrok za akcijo ni bil
požar,
le Marjan
je imelznekaj
okroglega, pa je bilo potrebno zaliti. Dogajanje si je
zeliščarko
Marjano
Plajhnar.
Z
ogledal tudi župan in sodeč po njegovem izrazu je bil z videnim zadovoljen. veseljem se
nam Socka,
vsako leto
pridruži,
nam da marsikateri
Članom gasilskih društev Vojnik, Nova Cerkev,
Lemberg
in Dobrna
se za pomoč najlepše zahvaljujemo, slavljencu pa želimo
nasvet
o
spoznavanju
zdravilnih zelišč.
še na mnoga leta.
Albina Ločnikar
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen
recept in kakšen zdravilni čajček prav
koristita. Z veseljem se zberemo in gremo
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo!
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.
Jožica G.

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

60 curkov za 60 let

15

slav
Dru
je p
kat
km
in
vse

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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Vsem občanom občine Vojnik želimo
vesele božične praznike ter mnogo
uspehov v letu 2011!
3. november 2009 45

Ogle
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