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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

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

pričakujemo do petka, 
25. marca 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 25. marcu, 
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:

dr. France Prešern 
foto Jure Vovk

Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Spoštovane bralke 

in bralci!

Lepo je biti urednik, če imaš na razpolago 
toliko gradiva in prispevkov, da ne veš, 
ali boš lahko objavil vse ali bo kaj ostalo 
za naslednjo številko. Vendar je vse tako 
aktualno, da ne moremo delati selekcije 
in gradiva izločati. Vse je pomembno in 
vse se piše v zgodovino našega kraja. Tudi 
naši člani Uredniškega odbora so se dobro 
organizirali in so postali pravi dopisniki 
prispevkov iz krajevnih skupnosti, pa tudi 
iz šol ter vrtca.

Tokrat se nam društva predstavljajo 
z informacijami, kaj so počeli pred 
novoletnimi prazniki in napovedujejo 
spomladanska dogajanja. Veliko se 
bo dogajalo na področju kulture in 
praznovanj, saj so pred nami prazniki, ki 
so namenjeni predvsem materam, ženam 
in dekletom. Društva napovedujejo svoje 
aktivnosti v rubriki PRIREDITVE, zato si 
jih oglejte in se prireditev tudi udeležite. 
Posebej bi opozoril na pustni karneval v 
Novi Cerkvi, ki ga kot doslej organizira 
PGD Nova Cerkev.

Strokovne službe občine napovedujejo 
aktivnosti na področju komunale in 
izgradnje objektov za potrebe otroškega 
varstva in šol. Ne pozabite, da nas čaka 
vsakoletna čistilna akcija, katere se 
udeležujete v vse večjem številu.

Želim vam kar največ prijetnih in 
koristnih druženj, zdravja, ženam in 
materam pa iskrene čestitke ob dnevu 
žena, 8. marcu.

                                                                          
Jure Vovk,

odgovorni urednik

VSEBINA
4 BESEDA ŽUPANA
6  DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA   

OBČINE VOJNIK
13 IZOBRAŽEVANJE
15 KRAJEVNE SKUPNOSTI
20 INTERVJU
28 ŠOLE IN VRTCI
38 KULTURA
46 DRUŠTVA
54 DOBRO JE VEDETI
58 PLANINSKI KOTIČEK
59 ŠPORT
61 ČISTILNA AKCIJA 
62 PRIREDITVE



4OgledalO 1/80              25. februar 2011

Beseda župana

Prihaja prijazen pomladanski čas, ki nas bo poživil z novo 
energijo, a tudi z novimi obveznostmi, ki pritičejo temu času. Za 
nami je slovenski kulturni praznik, ki smo ga letos praznovali na 
Frankolovem, pred nami pa regijska prireditev civilne zaščite, ki jo 
bomo praznovali v Novi Cerkvi. 
Letos je okrogla obletnica osamosvojitve Slovenije, in sicer 20 let. 
Ob tej priložnosti bomo pripravili praznovanje, ki bo predvidoma 25. 
junija v Vojniku. 

Najprej pa bi vas rad povabil na spomladansko čistilno akcijo, 
ki bo letos spet »naša« občinska, in sicer jo načrtujemo za 9. april; 
v primeru slabega vremena pa bi jo prestavili za teden dni – na 
soboto, 16. aprila.  Občino bi tako očistili še pred veliko nočjo. 
Tako ponovno vljudno prosim krajevne skupnosti, šole, društva in 
posameznike, da skupaj organiziramo to okoljevarstveno dejanje 
ter na tak način dokažemo svojo skrb za okolje. 

Sodelavci so v tej številki opisali delo občine in predstavili 
glavne projekte (Vesna, Boštjan), Irena je predstavila proračun, 
Jelka prostorske zadeve itd. Sam bi se rad dotaknil vrtca na 
Frankolovem, sicer enote Vrtca Mavrica v Vojniku, in poudaril 
potrebe po gradnji novega vrtca v Vojniku. Težave z vrtcem v 
Vojniku so se začele že pred leti, ko je najprej pregorela centralna 
peč in smo jo na hitro zamenjali, istočasno pa je puščala voda v 
centralni, in sicer v večjih količinah, tako da je bilo vrtec težko 
normalno ogrevati. 

Na strehi imamo še vedno salonitne plošče, večkrat smo 
reševali težave s  kanalizacijo. Zaradi dotrajanosti montažnih sten 
vrtca in puščanja nekaterih napeljav (vodovod, sanitarni odtoki) 

so se začele rušiti stene pri kuhinji. Parketa zaradi dotrajanosti ni 
mogoče več brusiti, prostori za igro so ob vrtcu neprimerni, zato 
odhajajo na bližnja šolska igrišča. Inšpekcijske službe opozarjajo 
na neprimernost kuhinje. S sprotnimi vzdrževalnimi deli smo 
zagotavljali normalno vzgojo otrok kolikor je bilo to mogoče, tudi 
zaradi neprimernih prostorov za vodstvo vrtca, za delo svetovalne 
delavke, administratorja … Vsi ti razlogi, s katerimi nas je 
seznanjalo vodstvo vrtca, so bili obravnavani na Občinskem svetu, 
Odboru za družbene dejavnosti in dobili nato tudi svoje mesto v 
proračunu z novogradnjo. Dodali bomo evropska sredstva. 

Na Frankolovem smo pred časom na vrtcu zamenjali strešno 
kritino ter ograjo, ob vrtcu smo uredili tudi brežino potoka. V 
vrtcu so bile urejene sanitarije in umivalnica (tudi stara šola, v 
kateri je oddelek vrtca), urejen je bil kotiček za nego 1. starostnega 
obdobja, zamenjana je bila oprema in pohištvo za otroke. Prostori 
v stari šoli so bili v celoti preurejeni. Nabavljena so bila tudi 
igrala za dvorišče. 

Ko primerjamo ta dva vrtca, čeprav ju povezuje ista »hiša«, se 
ni bilo težko odločiti. Ko beremo v časopisu, da so frankolovski 
otroci v neprimernih prostorih, da vzgojiteljice nimajo kam 
razporediti ležalnikov in podobno, da so stene montažne, da piha 
skozi okna …, moramo preprosto primerjati težave in ugotoviti, 
kje so večje potrebe. Ker pa so proračunske možnosti žal take 
kot so, bo potrebno še malo počakati, čeprav so tudi za vrtec na 
Frankolovem že bile prostorske možnosti (usklajene rešitve z 
vodstvom vrtca), ki pa jih je KS v kraju preprosto zavrnila. 

Vse potrebe, vse načrte vedno usklajujemo z vodstvom vrtca, 
Odborom za družbene dejavnosti in Občinskim svetom. Tako 
je bilo tudi tokrat. Zato so še bolj čudne izjave občinskega 
svetnika s Frankolovega, ki je bil prisoten pri vseh odločitvah in 
obrazložitvah in je njegovo izjavo zapisal Večer: »Taka obnova in 

Urejeni kontejnerji za ločevanje odpadkov
Foto: J.V.

Vrtec v Vojniku kliče k sanaciji

Vrtec na Frankolovem z obnovljeno streho in novo ograjo
Foto: J.V.

Foto: J.V.
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Beseda župana

dograditev te enote (op. v Vojniku), ki v zadnjih letih ni edina, je 
metanje denarja skozi okno!«

Ali je bilo metanje denarja skozi okno tudi takrat, ko smo 
ugotovili, da je nujno zgraditi in obnoviti šolo na Frankolovem? 
Morda takrat, ko smo ugotovili, da je nujno potrebno urediti 
cesto v Črešnjice in smo vanjo vložili, nesorazmerno z drugimi 
podobnimi objekti, izjemno veliko denarja? Morda je metanje 
denarja skozi okno tudi gradnja kanalizacije in čistilne naprave v 
kraju …, morda, morda …?

Zaradi nepravilnih informacij pa še enkrat: Novi vrtec v Vojniku 
bo imel po projektu 14 igralnic in vse ostale skupne in druge 
prostore, potrebne za delo vodstva in administracije. V prvi fazi 
bo zaradi pomanjkanja denarja zgrajenih 11 igralnic, tri pa bomo 
zaenkrat še uporabljali v starem župnišču. Projekt je narejen tako, 
da bo omogočal enostavno dograditev omenjenih treh igralnic, 
takrat ko bo to nujno in denar zagotovljen. 

Pred časom sem dobil brošuro z naslovom Modro je imeti 
zemeljski plin. V Vojniku imamo omrežje, kjer je zemeljski plin 
zagotovljen. Kjer ga ni, bi bilo pametno, da se   stanovalci na 
takem odseku zberejo in s podpisi Adria plinu potrdijo svojo 
pripravljenost za priklop. V kolikor bo odsek, ki ga je potrebno 
na novo zgraditi, tržno zanimiv, bo Adria plin tam plinovod tudi 
zgradil. Mnogo je takih, ki še vedno kurijo na kurilno olje, pa 
mimo njihove hiše pelje plinovod. Z njegovo uporabo, tudi v 
gospodinjstvih, bi lahko rešili veliko težav, s katerimi se soočamo 
danes, predvsem zaradi onesnaženosti zraka, trenutno pa je 
zemeljski plin tudi konkurenčen in cenovno učinkovit vir energije. 

 
Na SIMBIU in tudi na občini ugotavljamo, da posamezniki 

ne ločujejo odpadkov v zabojnikih. Najslabše je pri blokih v 
Vojniku. Opozarjamo uporabnike v gospodinjstvih in vse druge, 
ki nepravilno ločujejo odpadke, da bodo kaznovani, če se bo to 
pojavljajo tudi v prihodnje. 

Mnogi so pozabili, da v občini obstaja zbirni center v obrtni 
coni v Arclinu. Odprt je v četrtek popoldne in soboto dopoldne. 
Zato ni razlogov, da bi odmetavali kosovne in druge odpadke v 
zabojnike pri pokopališčih. Trenutno je najslabše v Novi Cerkvi. 
Prosimo, da to upoštevate, saj bomo v Novi Cerkvi postavili 
kamero, ki bo nadzorovala zbiranje odpadkov pri pokopališču.  

Prizadevamo si (še vedno), da bi našli investitorja za bencinsko 

črpalko na Frankolovem. Trenutno ni investicijskega interesa. S 
prizadevanji bomo nadaljevali. 

OB KONCU VAS POVABIM ŠE NA PUSTNI KARNEVAL 
V NOVO CERKEV, KI BO V SOBOTO, 5. MARCA, IN 
GA OB KS NOVA CERKEV IN NJENEM PREDSEDNIKU 
SLAVKU JEZERNIKU PRIPRAVLJAJO POSAMEZNIKI 
TER DRUŠTVA IZ VSE  OBČINE. 

  Beno Podergajs,
                                                                                           župan Občine Vojnik

Zbirni center v Arclinu, eno redkih urejenih odlagališč odpadkov

Foto: J.V.

Foto: J.V. Panorama Vojnika
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Aktualno/Strategija

Temeljno izhodišče 
pobudnikov priprave 
razvojne strategije 
je bilo zavedanje, da 
je prostor, v katerem 
živimo, izjemna in 
hkrati zelo omejena 
dobrina. Ker vsak 
poseg v prostor pusti 

neizbrisne sledi, je bilo zavedanje o 
nujnosti načrtovanja izrabe prostora 
izjemnega pomena. Strategija opredeljuje 
posege v obdobju prihodnjih desetih let. 

Sama priprava razvojnega dokumenta 
je potekala več kot dve leti. Člani, ki so 
dokument pripravljali, so pri svojem 
delu odmislili vse politične korelacije in 
delo opravljali neodvisno. Pripravljavci 
so bili kompetentne osebe, poznavalci 
posameznih področij ali občinskih 
resorjev, strokovni sodelavci ter 
zainteresirani  občani, ki so pri pripravi 
aktivno sodelovali. Skupino je s sklepom 
imenoval Občinski svet. Sestavljena je 
bila dvonivojsko; iz ožjega – operativnega 
jedra in širšega kroga. 

Skupina je opravila približno dvajset 
sej ter več manjših, internih sestankov. 
Pripravljavci smo najprej analizirali 
sedanje stanje v naši občini in preučili 
razmere ter prihodnje dogajanje v 
sosednjih. Na osnovi zbranih podatkov 
so nosilci posameznih občinskih resorjev 
in predstavniki KS, strokovni sodelavci in 
zainteresirani posamezniki podali razvojne 
pobude. Skupina je pri delu uporabljala 
predvsem SWOT analizo. SWOT analiza 
je analiza prednosti, pomanjkljivosti, 
priložnosti in groženj (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats).  
Ta metoda se uporablja predvsem v 
podjetništvu, za načrtovanje razvojnih 
strategij. V bistvu gre za metodo, ki le 
strukturira to, kar sicer običajno sami že 
nagonsko počnemo; preverjamo, kje smo 
dobri, slabi, kaj lahko naredimo in kaj nam 
grozi.

V analizi smo kot poglavitne sestavine 
SWOT matrike na nivoju občine opredelili: 

Prednosti:
• bogata naravna in kulturna dediščina;
• bližina večjih turističnih centrov;
• strateška in prometna lega občine;
•  bližina mednarodne sejemske 

dejavnosti (4 km);
• razvita kulturna in društvena dejavnost.

Slabosti:
•  prostorska razpršenost območja; 
• gost promet skozi trg Vojnika;
•  slaba in nezadostna infrastruktura v 

odročnih krajih; 
•  razdrobljenost zemljišč in majhna 

povprečna površina obdelovalnih 
površin; 

•  pomanjkanje sredstev za izvedbo 
projektov.

Priložnosti: 
•  lepota neokrnjene narave – magnet za 

turiste;
•  možnosti ustanavljanja novih 

gospodarskih con; 
•  uvajanje novih ekoloških proizvodnih 

procesov ter storitev in mehkega 
turizma;

•  ukrepi države in EU za spodbujanje 
razvoja in obnove podeželja; 

•  povezovanje kulture, športa in 
rekreacije s  turizmom in turističnimi 
središči.

Nevarnosti: 
•  nezadostna ponudba zemljišč za razvoj 

gospodarstva; 
• propadanje kulturne dediščine; 
•  nezainteresiranost turističnih središč za 

skupno ponudbo; 
•  povečevanje osebnega in tovornega 

prometa; 
•  izguba zemljišč zaradi zaraščanja 

kmetijskih površin in propadanja 
kmetij;

• nenačrtna gradnja.

Po obdelavi vseh podatkov je občina 
organizirala tri javne predstavitve, kjer 

smo občanom predstavili projekt, zamisli 
in do takrat zbrane pobude ter udeležence 
pozvali, da podajo svoje pobude in 
pripombe na predstavljeni projekt.

Na ta način smo javnosti omogočili 
neposredno sodelovanje in upravljanje 
s prihodnjim dogajanjem v prostoru, v 
katerem bivajo. Občani so prvič dobili 
možnost, da neposredno sporočijo, kaj jim 
je všeč in kaj ne, kaj si mislijo in kaj si 
želijo … Nekateri so svoje pobude podali 
neposredno na predstavitvah, veliko 
pobud pa smo prejeli naknadno, v pisni 
obliki. Skupina je vse pobude pregledala, 
ovrednotila in predlagateljem pisno 
odgovorila. 

V nadaljnji fazi je komisija, upoštevajoč 
zbrane pobude, obstoječe stanje, razvojne 
usmeritve v regiji in državi, oblikovala 
razvojno vizijo: 

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. 

Skupina za pripravo strategije je 
upoštevala, da vojniško občino sestavljajo 
tri krajevne skupnosti, ki se med seboj precej 
razlikujejo. Specifike posamezne krajevne 
skupnosti se odražajo tudi v različnih 
potrebah, iz česar izhajajo tudi različne 
razvojne potrebe … Zaradi slednjega smo 
razvojno strategijo zasnovali ločeno za 
vsako KS posebej, vzporedno pa smo te 
parcialne strategije neprestano usklajevali  
tudi s krovno občinsko strategijo. Na tak 
način smo kar najbolje analizirali sedanje 
stanje  ter določili prednostne razvojne 
možnosti in ukrepe za posamezno KS. 
Tudi javne predstavitve in razprave smo 
organizirali za vsako KS posebej.

Posamezne krajevne skupnosti pogosto 
namenjajo večjo pozornost podobnim 
področjem, zaradi specifike okolja pa,tudi 
precej različnim. Zaradi preglednosti in 
lažje izdelave bodočih akcijskih načrtov 
smo prednostne ukrepe v gradivu pustili 
zapisane ločeno za vsako KS. Našteti 
prednostni ukrepi v Prilogah smiselno 

Dolgoročna razvojna strategija občine Vojnik 
za obdobje 2010–2020

Novemu občinskemu svetu je bila na februarski seji predstavljena  Strategija razvoja občine Vojnik, ki jo je skupina za pripravo 
strategije izdelala v prejšnjem mandatu. O pripravi strategije razvoja vojniške občine smo v Ogledalu že večkrat pisali, prav pa je, da 
v času seznanjanja svetnikov z njo tudi vsi ostali prebivalci občine spoznajo njene bistvene sestavine. 
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Aktualno/Investicije

dopolnjujejo strategijo, v kateri so zapisana 
tudi izhodišča in razvojne smernice. 

Zavedati se je potrebno dejstva, da 
strategija podaja le osnovna izhodišča in 
da bodo prihodnje dogajanje v občinskem 
prostoru vedno podrobneje določali 
posamezni Občinski podrobni prostorski 
načrti (OPPN).  

Poudarjam, da je Dolgoročna razvojna 
strategija občine Vojnik živ dokument, ki 
se bo v prihodnje lahko še spreminjal glede 
na spremenjene okoliščine in novonastale 
potrebe, vendar pa je s sedanjo vsebino in 
načinom nastanka primerno ter legitimno 
izhodišče občinski upravi in občinskemu 
svetu za načrtovanje bodočega razvoja 
občine. 

Razvojni dokument je neprestano 
dostopen v elektronski obliki na spletnih 
straneh občine, po novem pa si ga bo moč 
ogledati tudi v tiskani obliki na občini.  

Na koncu bi se želel zahvaliti vsem 
članom projektne skupine za ves trud, ki 
ste ga namenili pripravi tega dokumenta. 
Mnogi ste za ta projekt žrtvovali veliko 
prostega časa, ki bi ga lahko prebili kako 
drugače. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste 
sodelovali v javnih razpravah ali pozneje 
poslali pisne pripombe in predloge. 
Moram priznati, da so bili predlogi, ki smo 
jih obravnavali, zelo pestri in raznoliki, 
tako da je bilo njihovo obravnavanje in 
umeščanje v prostor nemalokrat zabavno, 
vendar tudi zelo naporno delo. 

Osebno mi je žal, tako kot še nekaterim 
drugim članom skupine, da je predlog 
za golfsko igrišče v tokratnih razpravah 
naletel na tolikšen odpor, da smo ga 
sklenili umakniti iz strateškega razvojnega 
načrta. Menim, da bi golf lastnikom 
zemljišč utegnil prinašati večje prihodke, 
kot pa jih iztržijo s kmetovanjem, pa tudi 
ostali občani bi občutili več pozitivnih 
vplivov, kot ob sedanjem stanju. Tudi za 
občino kot celoto bi bilo dobro, da bi se 
v njej odvijal večji projekt, ki bi za sabo 
potegnil množico manjših, kar bi pozitivno 
vplivalo na splošno klimo. Ne glede na to 
smo se odločili prisluhniti mnenju in jasno 
izraženim željam množice podpisnikov, 
ki so nasprotovali umestitvi golfskega 
igrišča v obrobje Vojnika. Kljub vsemu pa 
je dobro, da se na tem območju v bližnji 
prihodnosti še naj ne bi dogajali večji 
posegi. S tem bo prostor kot tak še nekaj 
časa ostal “odprt” in ga bo mogoče še 
preudarno izrabiti, če ne za golf, pa za kaj 
drugega; ali pa morda tudi …? 

                              Samo Kunej,
predsednik projektne skupine 

za pripravo strategije 

IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA 
VOJNIK IN TELOVADNICE OŠ VOJNIK

Občina Vojnik je v mesecu januarju 2011 objavila dva javna 
razpisa:
- Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik,
- Izgradnja telovadnice OŠ Vojnik. 

Projekt nizkoenergetskega vrtca Vojnik smo vam natančno 
predstavili že v Ogledalu št. 79. Gradnja vrtca naj bi se po 
terminskem planu začela v mesecu aprilu 2011 oziroma takoj, ko 
izberemo izvajalca del in pridobimo pravnomočen sklep o izbiri  
      izvajalca.  

Občina Vojnik je za investicijo v vrtec pridobila sredstva iz naslova 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 višini 807.491,00 EUR.

Novi prostori vrtca zahtevajo tudi povečanje komunalnih priključkov. Izbrani 
izvajalec NIVO Celje bo izvedbo del predvidoma končal konec meseca februarja.

Gradnja vrtca je za investitorja in uporabnike vrtca zahteven projekt. Za čas gradnje 
bodo otroci vrtca uporabljali prostore OŠ Vojnik.

Projekt gradnje telovadnice OŠ Vojnik bomo podrobno predstavili, ko bosta 
izdelani projektna dokumentacija in ponudba izvajalcev za izvedbo del.

Nova telovadnica naj bi še vedno funkcionalno povezovala vse šolske sklope, 
zato je bilo razvitih že več variant organizacije novega prostora, od tega, da se del 
obstoječe telovadnice z veznim hodnikom ohrani, pa do popolne novogradnje, kakršna 
je predstavljena v tej idejni zasnovi. 

Nova kvadratura vadbenih površin bo obsegala ca. 1000 m2 igrišča. 
Namen gradnje je zagotavljanje prostora za opravljanje pouka športne vzgoje in v 

korist prebivalcev vojniške občine, ki stanujejo v neposredni bližini ter širši okolici, 
kakor tudi za širšo javnost.

Nov objekt bo omogočal boljše delovne pogoje pedagogov in učencev, kakor tudi 
zadovoljeval potrebe po večjem udejstvovanju, s poudarkom na rokometni športni 
dejavnosti. Zasnova objekta mora omogočati sprejem zadostnega števila gledalcev 
v primeru športnih prireditev tudi na državnem nivoju. Gradnja novega objekta se 
bo gabaritno uskladila z obstoječim šolskim kompleksom. Objekt bo zasnovan v 
skladu z veljavnimi prostorskoureditvenimi pogoji in projektnimi pogoji pristojnih 
soglasodajalcev.

Okvirni terminski plan predvideva začetek gradnje junija 2011 in njen zaključek junija 
2012. Projekt »Izgradnja telovadnice OŠ Vojnik« bo delno sofinanciralo Ministrstvo za 
šolstvo in šport iz naslova investicij in delno sektor za šport za opremo telovadnice. 
Ob predaji projektne in investicijske dokumentacije bo Občina Vojnik prejela sklep o 
sofinanciranju. Delež sofinanciranja in natančen finančni plan vam bomo predstavili v 
eni izmed naslednjih številk Ogledala.

Verjamem, da bomo z mero dobrega sodelovanja z vodstvoma šole in vrtca ter s 
strpnostjo staršev uspeli zaključiti oba projekta.

Vesna Poteko, mag.
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Glavni vir občine so davčni prihodki 
oz. v tej skupini prihodkov dohodnina, ki 
je planirana v višini 4.967.573 EUR in 
predstavlja 98,6 % primerne porabe.

Nedavčni prihodki so planirani v 
višini 647.729 EUR. Največji prihodek 
predstavljajo prihodki od najemnin 
komunalne infrastrukture (vodovodi, 
kanalizacije, čistilni napravi, odlagališče 
odpadkov), ki je dana v najem javnima 
podjetjema Vodovodu-kanalizacija Celje in 
Simbiu, prihodek od najemnine stanovanj 
in poslovnih prostorov, služnost za 
pridobivanje električne energije na šolskih 
objektih ter prihodek od komunalnih 
prispevkov.

Kapitalski prihodki v višini 93.000 EUR 
so planirani od prodaje dveh parcel na 
Konjskem.

Transferni prihodki, ki znašajo 1.620.000 
EUR, so poleg sofinanciranja investicij 
namenjeni za:
•   delovanje skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva s sedežem v Občini Vojnik; 
planiran prihodek s strani občin 
soustanoviteljic je 178.810 EUR 
in s strani Ministrstva za lokalno 
samoupravo 20.600 EUR;

•   sofinanciranje zaposlenih v režijskem 
obratu komunale, stroške krajevnega 
urada, stroške policijske pisarne, 
družinskega pomočnika, materialnih 
stroškov Podružnične osnovne šole 
Šmartno v Rožni dolini;

•   sanacijo plazov (cesta Črešnjice) v 
višini 100.000 EUR.

V strukturi odhodkov, ki znašajo skupaj 
9.104.787 EUR, predstavljajo odhodki za 
investicije 47,26 %. Glavne investicije v 
letu 2011 so: 
•   Novogradnja telovadnice v Vojniku. 

Investicijo v ocenjeni vrednosti 
2.519.000 EUR bi naj financirali v treh 
letih. Odhodek v proračunu za leto 
2011 je planiran v višini 1.240.000 
EUR. Ministrstvo za šolstvo in šport bo 
sofinanciralo izvedbo v višini 617.000 
EUR, od tega 100.000 EUR v letu 
2011. 

•   Zaključek izgradnje kanalizacije in 
čistilne naprave Frankolovo v višini 
400.000 EUR, ki bo sofinancirana iz 
sredstev strukturne politike v višini 
140.500 EUR.

•   Pričetek širitve in adaptacije Vrtca 
Mavrica Vojnik v višini 772.500 EUR, 
od tega so planirana sredstva strukturne 
politike v višini 400.000 EUR.

•   Zaključek izgradnje kanalizacije ob 
protipoplavnih ukrepih v Vojniku v 
višini 87.000 EUR, od tega financira 
Ministrstvo za okolje in prostor v višini 
17.000 EUR in sredstva kohezije v 
višini 44.000 EUR.

•   Ureditev Centra kulture in ustvarjalnosti 
v Kulturnem domu Vojnik, ki je 
sofinanciran iz sredstev Evropske 
skupnosti – ukrep 322 v višini 214.000 
EUR. Celotna vrednost projekta je 
313.000 EUR in bo financiran v dveh 
letih. V tem letu so planirana evropska 
sredstva v višini 132.000 EUR in 
sredstva proračuna občine v višini 
39.000 EUR.

•   Občina ima planirana sredstva za 
sofinanciranje ureditve igrišč v občini. 
Projekt se bo prijavljal na ukrep 322, 
celotna vrednost se ocenjuje v višini 
120.000 EUR, od tega so planirana 
občinska sredstva v višini 35.000 
EUR, evropska sredstva pa v vrednosti 
85.000 EUR.

•   Izgradnja paviljona na Frankolovem v 
višini 81.500 EUR, ki bo financiran iz 
projekta Leader v višini 60.000 EUR.

•   Sredstva za investicije po 23. členu 
Zakona o financiranju občin v višini 
204.000 EUR se bodo namenila za 
novogradnjo mostu v Višnji vasi in 
pričetek izgradnje vodovoda v Tomaž. 

Poleg naštetih investicij, za katere so 
navedena sredstva sofinanciranja, so 
pomembne  predvsem še ostale investicije: 
asfaltiranje cest v višini 250.000 EUR, 
zamenjava javne razsvetljave v KS Nova 
Cerkev, izgradnja zbirnega centra v 
Vojniku, asfaltiranje parkirnega prostora 
pri pokopališču v Vojniku, izgradnja 
vodovoda Hrenova, zamenjava strešne 
kritine na starem delu Osnovne šole 
v Vojniku ter nakupi zemljišč v višini 
120.000 EUR.  

Občina za tekoče transfere nameni 
2.571.000 EUR, od tega je največ sredstev 
namenjenih za izvajanje predšolske 
vzgoje (1.150.000 EUR), materialne 
stroške vzdrževanja šol in izvajanje 
programov šolstva (241.000 EUR), šolske 
prevoze (310.000 EUR), sofinanciranje 
domske oskrbe (280.000 EUR), plačilo 
zdravstvenega zavarovanja oseb brez 
prejemkov (93.000 EUR), delovanje 
knjižnice (85.500 EUR), transfere za 
izvajanje programov športnih, kulturnih, 
turističnih in gasilskih društev, državne 
pomoči v kmetijstvu in gospodarstvu.    

V letu 2011 je predvidena zadolžitev 
v višini 1.513.000 EUR za širitev in 
adaptacijo Vrtca Mavrica Vojnik ter 
novogradnjo telovadnice v Vojniku. Občina 
je na dan 31. 12. 2010 zadolžena v višini 
1.793.645 EUR – krediti so bili najeti za 
izgradnjo šolskih objektov v Vojniku, na 
Frankolovem in v Novi Cerkvi. Odplačilo 
glavnic obstoječih najetih kreditov je v 
tem letu predvideno v višini 166.000 EUR.   

Irena Špegel Jovan

Aktualno/Finance

PRORAČUN 2011
Občinski svet je sprejel proračun za leto 2011 na 4. seji, dne 22. 12. 2010.

Prihodki so planirani v višini 7.763.314 EUR, od tega znaša primerna poraba občine 5.036.505 EUR. 
Primerna poraba, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju občin, je izračunana na podlagi števila občanov 
(8.604), s poudarkom na mlajših od 15 let in starejših od 65 let, površine občine (75,3 km2), dolžine lokalnih 
cest in javnih poti (192,53 km) ter povprečnine. Povprečnina je primeren obseg sredstev z zakonom določenih 
nalog na prebivalca in znaša 554,50 EUR. 
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Informacija o poteku postopka Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Vojnik

Javne  razgrnitve OPN so se zaključile 
v začetku leta 2010. Občina Vojnik in 
izdelovalec pripravljata osnutek stališč do 
pripomb. Ta stališča morajo biti sprejeta v 
skladu z veljavno zakonodajo in smernicami 
nosilcev urejanja prostora. O stališčih do 
pripomb bo odločal Odbor za okolje in prostor 
ter komunalo.

Iz prejetih pobud ugotavljamo, da je nekaj pobud novih; zanje 
niso izdelane strokovne podlage in jih predvidoma ne bomo 
mogli upoštevati v tem postopku sprejemanja OPN, kar so nam 
že povedali na Ministrstvu za okolje in prostor.

Nekaj prejetih pobud se nanaša na parcele, ki so bile stavbno 
zemljišče v prejšnjem planu, sedaj pa so opredeljene kot 
kmetijsko zemljišče; tudi do teh pobud se bomo poskusili čim 
bolj pozitivno opredeliti.

Jeseni 2010 so bili lastnikom nepremičnin poslani na dom 
podatki o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Odziv 
lastnikov je bil zelo velik. Večina lastnikov želi črtati t. i. 
stavbna zemljišča in jih spremeniti nazaj v kmetijska, saj so 
njihove vrednosti pri izračunu zelo visoke. Prejete pobude 
bomo proučili in črtali tista stavbna zemljišča, ki jih je zaradi 
konfiguracije terena nesmiselno ohraniti kot taka. Predvsem na 
območjih zidanic je takšnih precej parcel.

Nadaljnji postopki sprejemanja OPN:
Ob upoštevanju smernic in zavzetih stališč do pripomb bo 

pripravljeni predlog OPN posredovan Ministrstvu za okolje in 
prostor, ki bo preverilo ustreznost pripravljenega dokumenta, 
nato pa se zaprosi vse nosilce urejanja prostora (30), da predložijo 
mnenja k predlogu OPN. OPN sprejme Občinski svet Občine 
Vojnik, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
je predlog OPN usklajen s smernicami, kar z ugotovitvenim 
sklepom o usklajenosti pisno potrdi vlada oz. ministrstvo. 

Če pa je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
smernice niso bile ustrezno upoštevanje, je v pristojnosti Vlade 
RS, da odloči o usklajenosti predloga OPN.

Ocenjujemo, da bo postopek še dolgotrajen.

Jelka Gregorc

Prireditveni paviljon na 
Frankolovem

Predmet investicije »Rekonstrukcija prireditvenega paviljona 
na Frankolovem« je obnova in posodobitev obstoječega 
prireditvenega paviljona v parku Frankolovo, kar bo vzpostavilo 
boljše pogoje za izvajanje kulturnih in drugih ustvarjalnih 
prireditev.

Namen investicije je izvedba rekonstrukcije prireditvenega 
paviljona Frankolovo. Projekt za izvedbo je izdelala projektna 
organizacija KOVA, d. o. o. Kot je že v uvodu navedeno, je glavni 
cilj vzpostaviti dobre pogoje za kakovostno izvajanje prireditev, 
ki se v kraju izvajajo na različnih področjih. Osnovni namen je 
društvom, javnim zavodom in drugim zagotoviti prostor, kjer 
bodo izražali svojo ustvarjalnost in s tem pripomogli k trajnemu 
razvoju kraja.

Dolgoročni cilji so: vzpostaviti prireditveni prostor na 
Frankolovem; spodbuditi čim širši krog prebivalcev k aktivni 
vključitvi v izvedbo dejavnosti društev; realizirati prednostne 
naloge, opredeljene v lokalni razvojni strategiji; razvijati vrednote 
sodelovanja, tolerantnosti in odprtosti; omogočiti prenos dobrih 
praks in izkušenj.

Osnovni cilji investicije so: rekonstrukcija prireditvenega 
paviljona Frankolovo, ki obsega: razdelitev notranjega večjega 
prostora z montažnimi predelnimi stenami v več manjših za 
potrebe skladiščenja; zamenjavo kritine, stavbnega pohištva, 
dotrajanih konstrukcijskih elementov ter obnovo fasade; dati 
primeren prostor vsem uporabnikom v kraju in širše v občini 
Vojnik ter v bližini obnovljenega objekta pripraviti utrjeno 
podlago za prireditveni oder montažne izvedbe; povečati število 
prireditev in zagotoviti razvoj prireditev v kraju; izvesti vsa 
potrebna gradbeno-obrtniška in instalacijska dela; urediti dostop 
do objekta; zagotoviti ustrezne tehnične prostore in komunikacije 
za delovanje novega prireditvenega paviljona.

Pričakovani rezultati so: vzpostavitev prireditvenega prostora na 
Frankolovem (576 m2); zagotovitev ustreznih tehničnih pogojev 
za izvajanje prireditev; organizacija prireditev in povečanje 
njihovega števila; razvoj prireditev v kraju ter številčnejše 
članstvo v društvih.

S projektom Prireditveni paviljon Frankolovo se je Občina 
Vojnik prijavila na javni razpis javnega poziva za oddajo prijave 
projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 
občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007–2013 za leto 2011.

Vrednost celotnega projekta znaša 87.270,00 EUR. Pričakovani 
delež sofinanciranja nepovratnih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Občina Vojnik bo v mesecu marcu objavila javni razpis za 
izvedbo del.

Vesna Poteko, mag.
Popravilo paviljona  je že stalnica pred vsako prireditvijo
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Aktualno/Investicije

Sanacija plazov po deževju septembra 2010
Po deževju s poplavami v septembru 2010 so se na novo sprožili 

številni plazovi. Nekateri od njih so sanirani s kovinskimi profili 
do globine 2 m, in to so:
- plaz na cesti v Kladnart,
- plaz na cesti v Razgorce,
- plaz na cesti v Plate, 
- plaz na cesti pri Ocvirk,
- plaz na cesti v Novakah (proti Kugler),
- plaz na cesti pri Novak (Frankolovo).

S temi kovinskimi profili so se sanirali manjši plazovi, kateri 
so se izkazali za učinkovito in po ceni ugodno rešitev. 

Za največja plazova kot sta plaz v Črešnjicah (pri Zazijal) in 
plaz na cesti proti Koštomaj (Konjsko), pripravljamo projektno 
dokumentacijo za njuno sanacijo, kjer tudi pričakujemo sredstva 
države. Izvedena je bila zaščita plazov in okolice ternujna 
izpeljava odvodnjavanja iz plazov.

Kanalizacija Frankolovo
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave na Frankolovem je v 

teku po terminskem planu.

 Sanacija brežine vodotoka Hudinja, zaščita ceste 
pred udorom v Višnji vasi 

V mesecu januarju 2011 se je sanirala brežina vodotoka Hudinje 
pri Šoster v Višnji vasi. Sanacija se je izvedla s kamnito zložbo 
s temeljem. S to kamnito zložbo se je zaščitila brežina vodotoka 
pred najedami pri visoki vodi in udorom ceste. Izvajalec sanacije 
je bilo podjetje NIVO Celje.

B. Švab

Sanacija plazu na cesti Črešnjice (Bezenšek) s kovinskimi 
profili

Sanacija vodotoka Hudinje v Višnji vasi

Gradnja kanalizacije na Frankolovem
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Gospodarstvo - komunala

Izdelali se bodo široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

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

Boštjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakršnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih površinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh površin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
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Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in 
Zreče so na podlagi pooblastil in pristojnosti v 
letu 2010 delovali in izvajali nadzor predvsem 
na naslednjih področjih:

•   Izvajali nadzor nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi 
vozili na javnih prometnih, zelenih in drugih površinah ter 
ugotavljali istovetnost storilcev prekrškov;

•   odrejali odvoze dotrajanih in zapuščenih vozil z javnih 
površin;

•   opozarjali na lažje kršitve predpisov ter v sodelovanju s 
službami s komunalnega področja zagotavljali primerno 
stanje javnih površin;

•   v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu izvajali preventivne akcije na področju mirujočega 
prometa, predvsem osveščanja ljudi, da v primeru napačnega 
parkiranja nemalokrat ogrožajo druge udeležence v cestnem 
prometu (pešce, kolesarje ipd.);

•   v sodelovanju s policijo izvajali preventivne akcije za 
zagotavljanje večjega reda na področju mirujočega prometa in 
uspešno sodelovali tudi na terenu pri skupnih akcijah;

•  sodelovali pri pripravi predpisov s področja prometa;
•   sodelovali s službami in institucijami, ki se ukvarjajo s 

problematiko prometa s predlogi za bolj kakovostno reševanje 
mirujočega prometa;

•   sodelovali z redarskimi službami na območju RS pri reševanju 
konkretnih problemov s področja delovanja službe in se 
udeleževali srečanj in seminarjev.

Občinski redarji imajo od sprejetja novele Zakona o varnosti 
cestnega prometa poleg drugih pooblastil tudi pooblastilo za 
opravljanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami 
za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo, 
zato smo v letu 2010 izvedli meritve hitrosti tudi na območju 
vojniške občine. Nadzor z meritvami prekoračitev dovoljene 
hitrosti se je izvajal predvsem na odsekih cest ob javnih objektih, v 

bližini šol in drugih odsekih, kjer bi lahko bila zaradi prekoračene 
hitrosti ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu. 

Na območju vojniške občine je zaznanih največ kršitev določil 
določb ZVCP-1, ki prepovedujejo parkiranje in ustavljanje na 
pločniku, cesti in parkirišču pred Zdravstvenim domom Vojnik, 
na AP, na prostorih, ki so namenjeni invalidom, na parkiriščih 
osnovnih šol, pokopališč in drugih javnih ustanov.

Glede izvedbe meritev hitrosti je bilo ugotovljeno:
•   11 % voznikov je med vožnjo mimo radarja prekoračilo 

omejitev;
•   9 % voznikov je prekoračilo hitrost v manjšem obsegu;
•  2 % voznikov sta grobo prekoračila hitrost.

Največ prekoračitev hitrosti je bilo zaznanih v naseljih Lemberg 
in Nova Cerkev, na Frankolovem pri OŠ oz. vrtcu ter v Arclinu. 
Glede na odzive ljudi, ki so se ustavljali pri izvajalcu meritev, 
je možno oceniti, da ljudje podpirajo tovrsten ukrep umirjanja 
hitrosti. Meritve bomo izvajali tudi v letu 2011, predvsem na 
lokacijah, kjer so kršitve pogostejše in v bližini šol, oziroma tam, 
kjer to pričakujejo ljudje.

Zadeva Število/Občina Vojnik
Mirujoči promet 
Opozorilo na kraju samem 130
Pisno opozorilo 19
Plačilni nalog 96
Nadzor nad hitrostjo vozil
Plačilni nalog 154
Zapuščena vozila
Odredbe 13
Onesnaženje ceste
Opozorilo na kraju samem 10
Odpadki
Opozorilo 10
Plakatiranje
Opozorilo 8

mag. Nataša KOS in
Damjan Vahter

Občinski redarji

Največkrat nepravilno parkirana vozila pred Zdravstvenim 
domom Vojnik

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.

Aktualno/Nadzor
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Aktualno/Nadzor

V Vojniku in okolici so se ljudje od nekdaj počutili varne, saj so 
se med seboj poznali in so bili pozorni na spremembe ter nenavadne 
pojave, ki so se dogajali okoli njih. Zaradi tega je bila stopnja 
kriminala v teh krajih nizka. Z razvojem kraja in priseljevanjem 
ljudi, zaradi večje mobilnosti in razvoja komunikacijskih sredstev, 
pa tudi zaradi sprememb v načinu življenja, ko ne najdemo več 
časa za svojo družino in sosede ter prijatelje, ampak smo se 
prisiljeni prilagajati službenim obveznostim ter gospodarskim 
spremembam, so se tudi varnostne razmere poslabšale. S tem je 
nastala precej bolj prijetna klima – za razvoj kriminala.   

Občina Vojnik leži neposredno ob izjemno pomembni in 
tranzitni državni cesti, ki povezuje med seboj večja mesta in kraje; 
in tako kot nekateri opazijo lepote kraja, drugi opazijo možnosti za 
izvrševanje kaznivih dejanj, kot so vlomi, tatvine, pa seveda tudi 
goljufije in kazniva dejanja, povezana s preprodajo prepovedanih 
drog. Tako kot že mnogokrat, moram ponovno opozoriti na 
pomembnost samozaščitnega ravnanja, kajti preprečevanje 
kaznivih dejanj ni le naloga policije in varnostnih služb, ampak 
predvsem skupnosti same, ki lahko s takšnim ravnanjem v veliki 
meri pripomore k večji varnosti v kraju in k zmanjšanju kaznivih 
dejanj ali ugotavljanju identitete storilcev. V minulem letu je 
policija na območju Vojnika obravnavala kar nekaj kaznivih 
dejanj, povezanih s premoženjsko kriminaliteto, kamor v prvi 
vrsti sodijo tatvine in vlomi, pri tem pa smo ugotavljali, da storilci 
v večini primerov niso imeli ravno težkega dela, saj napadeni 
objekti niso bili z ničemer zavarovani. Policija vsem lastnikom 
ali najemnikom poslovnih objektov, predvsem takih, v katerih se 
nahajajo vrednejši predmeti ali večje količine denarja, svetujemo, 
da objekte zavarujejo tako s fizičnimi ovirami, kot so kovinske 
rešetke na oknih, protivlomna vrata, ravno tako pa priporočamo 
tehnična sredstva, kot so različne alarmne naprave in video 
nazorne kamere. Morda se na začetku to zdi previsok strošek, 
toda dolgoročno je to zagotovo rentabilna poteza, katere se sploh 
ne da ustrezno ovrednotiti, saj ne bomo mogli nikoli ugotoviti, 
kolikokrat smo s to pametno investicijo dejansko odvrnili storilce 
od kaznivega dejanja.  

Lastnikom manjših stanovanjskih objektov, namenjenim le za 
občasno bivanje v prostem času, predlagamo, da na objekte ne 
nameščajo odtočnih cevi in žlebov iz bakra, ker obstaja velika 
verjetnost, da bodo v času, ko jih ne bo tam, ti postali plen tatov, 
ki so specializirani za tatvine barvnih kovin in se prav s tem 
namenom v dnevnem času vozijo po manj obljudenih soseskah 
ter oprezajo za tovrstnimi predmeti. Manjše zgradbe so zanje 
idealen plen, saj so žlebovi in cevi lahko dostopni tudi brez 
pripomočkov in uporabe lestve.  Ravno tako gradbenim podjetjem 
in individualnim osebam, ki gradijo ali obnavljajo hiše ali izvajajo 
kakšne druge posege v objekte ali okolje, svetujemo, da naprav, 
pripomočkov, orodja, gradbenega materiala, električnih kablov, 
itd. ne puščajo nezaščitenih na gradbiščih in deloviščih, katera 
so  že zaradi svojega videza takoj razpoznavna in opazna, saj 
bodo tako postala lahek plen tistih, ki si želijo hitrega zaslužka. 
Lahko pa ste prepričani, da jih tudi slabo zaščiteni zabojniki na 
deloviščih ne bodo ustavili. Ob deloviščih so pogosto parkirana 
tovorna vozila in delovni stroji, polni goriva, kar seveda ponovno 
ne predstavlja večjih težav za nepridiprave, ki si želijo priti do 
nafte, katero nato uporabljajo za lastne potrebe.  Precej pogosto 
obravnavamo tudi vlome v vozila, saj storilec za razbitje stekla ne 
potrebuje ne pretiranega znanja, ne posebnih sredstev. Zadostuje 
že kamen ali košček keramike, nekaj sekund časa in seveda 
nespameten lastnik vozila, ki je prepričan, da so zaklenjena vrata 
na vozilu, opremljena z navadnim steklom, zadostna zaščita, da 
lahko pusti denarnico, dragocen mobitel ali računalnik na sedežu 
avtomobila. Vse lastnike in uporabnike vozil pozivam, naj ne 
puščajo predmetov v vozilih na vidnih mestih, saj lahko hitro 
postanejo lahek plen tistih, ki se ukvarjajo s tovrstno kriminaliteto 
in ki dejansko za razbitje stekla na vozilu ne potrebujejo več kot le 
nekaj sekund, medtem ko se vi s prižiganjem sveč ali z nakupom 
kruha zamudite vsaj pet minut. Verjemite, v tem času je storilec 
kaznivega dejanja  že daleč stran od vašega vozila, pri čemer si 
zadovoljno mane roke ob lahko pridobljenem predmetu.  

Skratka, svoje premoženje smo ljudje v prvi vrsti dolžni 
zaščititi sami in  šele ko smo za svojo varnost in varnost svojega 
premoženja naredili vse, kar je bilo v naši moči, lahko brez slabe 
vesti očitamo drugim, da nas niso zaščitili, kakor smo si  želeli ali 
kakor si predstavljamo, da bi nas morali. 

Vsem skupaj želim prijeten in varen preostanek zime, hkrati 
pa vas obveščam, da je Policijska postaja Celje v pisarni 
Vojnik, na Keršovi ulici 12,  ponovno uvedla uradne ure, in 
sicer ob torkih od 9.00 do 11.00 in ob četrtkih od 15.00 do 
17.00. Tja se lahko obrnete po nasvet glede težav, povezanih z 
varnostjo, ali pa prijavite kršitve in kazniva dejanja. V času 
uradnih ur smo dosegljivi na telefonski številki 08 205 19 24, 
sicer pa lahko v vsakem primeru pokličete na številko 03 54 26 
400, v interventnih primerih pa na  številko 113.   

Aleš Štorman, 
vodja policijskega okoliša 

VLOMI IN TATVINE, NAŠ VSAKDANJIK
V zadnjih letih z veseljem opazujemo, kako se Vojnik z okolico razvija v pomembno regijsko središče in včasih se zdi, da recesija 

našemu kraju ne more do živega. V kraju se gradijo novi stanovanjski objekti, industrijska cona v Arclinu se  širi, trgovski centri 
privabljajo večje  število ljudi, kar je seveda razveseljivo. Ne smemo pa pozabiti, da razvoj prinaša tudi negativne pojave, med katere 
sodi povečanje kriminalitete. 

Policist Aleš Štorman  ̶  delo na terenu
Foto: J.V.
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Aktualno/Izobraževanje

KAM PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI? 
Kot predstavnica Občine Vojnik sem 

se udeležila 2. festivala izobraževanja in 
zaposlovanja, ki je bil v četrtek, 13. januarja 
2011, na celjskem sejmišču. Festival je 
bil namenjen mladim, podjetnim, željnim 
izobraževanja in iskalcem zaposlitve, ki bodo 
lahko skozi spoznavanje izobraževalnih 
ustanov, podjetij in poklicev našli svoje 
zaposlitvene priložnosti. 

V okviru spremljajočih dogodkov je bila tudi okrogla 
miza »Živim od turizma – pridruži se«. Njen namen je bil, 
da mladim, brezposelnim in drugim prikažemo turizem kot 
zaposlitveno in karierno priložnost. Razvojni rezultati, ki jih 
turizem v Savinjski regiji že dosega, so spodbuda za odločitve 
mladih in vseh, da se mu pridružijo. V Savinjski regiji je sedem 
zdravilišč. Njihova vodstva pravijo, da se v turizmu soočajo 
s pomanjkanjem kadrov v gostinstvu, torej tistih, ki imajo 
neposreden stik s turisti, z obiskovalci, gosti. Kdo je kriv, da je 
tako? Ali sistem izobraževanja ali razvrednotenje poklica, ker 
bi ga naj lahko opravljal vsak? Ali ga mladi preprosto dojemajo 
kot neprivlačnega zaradi neugodnega delovnega časa, manjšega 
ugleda, pa tudi, vsaj ponekod, slabih plač? V turizmu je potrebno 
delati s srcem, saj uspeh v največji možni meri določajo prav 
ljudje, ki ustvarjajo, vodijo in izvajajo turistično ponudbo. Ali 
boste kot starši razočarani, če vam bo vaš devetošolec rekel, 
da bi bil rad kuhar? Bodite ponosni, morda bo nekoč  vojniški 
ali celo slovenski Jamie Oliver. Tudi na območju naše občine, 
ki ima slogan »V naročju narave« in priznanje Okolju prijazna 
občina, imamo dosti možnosti za razvoj različnih turističnih 
dejavnosti. 

V teh mesecih se devetošolci odločajo (skupaj s starši), kaj 
bi jih veselilo početi v življenju. Vsekakor je dobro, da bi po 
končanem šolanju dobili tudi zaposlitev. Ker je na Zavodu 
za zaposlovanje čedalje več nezaposlenih, ki imajo visoko 
izobrazbo, je lahko usmeritev otrok v poklicno izobraževanje 
prava odločitev. Dobri mojstri bodo čedalje bolj cenjeni, saj jih 
je z mlajšimi generacijami vedno manj. Torej, če ima vaš otrok 
ročne spretnosti in veselje do določenega poklica, je dobro, da 
mu kot starši pri tem tudi pomagate. 

V okviru Regionalne agencije Savinjske regije, kjer sodeluje 
tudi Občina Vojnik, je vsako leto javni razpis, ki je namenjen 
dijakom in študentom za izobraževanje doma ali v tujini 
za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo, in se bodo 
po končanem šolanju zaposlili pri delodajalcu na območju 
Savinjske statistične regije. Več informacij lahko pridobite na: 
RASR, Razvojna agencija Celje, d. o. o.; tel.: (03) 589 40 94; 
e-pošta: barbara.marzidovsek@rasr.si, spletna stran: 
www.rasr.si.

Povzela: Mojca Skale  

2. FIZ – Festival izobraževanja in zaposlovanja
Drugi festival izobraževanja in zaposlovanja, ki smo ga 

soorganizirali OOZ Celje, ZRSZ OS Celje in družba Celjski 
sejem, d. d., katerim se je v letu 2011 pridružila še RGZC, in  ga je 
slavnostno predal namenu Štefan Grosar, predsednik UO OZS, je 
presegel pričakovanja organizatorjev, saj se je dogodka udeležilo 
preko 4500 ljudi. Tako zastavljen skupni projekt je podprla tudi 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
preko Evropskega socialnega sklada.

Obiskovalci so imeli na enodnevnem izobraževalno-
zaposlitvenem dogodku možnost pridobiti informacije o 
nadaljnjem izobraževanju, kariernih in zaposlitvenih možnostih, 
podjetja pa so jim predstavila svoje kadrovske potrebe in znanja, 
ki jih pričakujejo od svojih bodočih sodelavcev. Predstavilo se je 
preko 30 podjetij in izobraževalnih ustanov. Bogat spremljevalni 
program je obiskovalcem ponudil odgovore na vprašanja: kako 
postati dobra blagovna znamka, kako preveriti nove priložnosti, 
ki jih prinaša samozaposlitev, kako sestaviti osebni karierni načrt, 
informacije o perspektivnih poklicih, preveritev zaposlitvenih 
priložnosti širše regije, kako učinkovito iskati zaposlitev, kakšne 
spremembe prinaša nova zakonodaja, možnosti štipendiranja 
preko regijske štipendijske sheme in še marsikaj zanimivega. 
Vzporedno so potekala e-svetovanja, e-Borza dela, ocenitev 
lastne usposobljenosti.  Zanimiva pa je bila tudi okrogla miza 
z naslovom Živim od turizma, kateri se je priključil kot gost 
menedžer leta 2010 in direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. 
Novost je bila tokrat tudi multimedijska točka za brskanje po 
aktualnih spletnih vsebinah.

Letos je še več članov OOZ Celje: obrtnikov in podjetnikov 
skupaj z Muzejsko ulico obrtnikov pokazalo zanimanje za 
sodelovanje; zavzeli smo tudi več prostora. Zainteresirani, 
predvsem osnovnošolci, so spoznali prednosti, slabosti, izzive 
določenih poklicev, katera so potrebna znanja, tako strokovna 
kot poslovna in vsa druga, za uspešno karierno pot, potrebne 
surovine, orodja, naprave in  še marsikaj. Na ogled so bili aktivni 
prikazi poklicev klepar, krovec, voznik, pek, slaščičar, domača 
in umetnostna obrt, frizer, maser, kozmetični tehnik, grafični 
oblikovalec, natakar, avtoserviser, avtoklepar, suhomontažer in 
Muzejska ulica obrtnikov. 

Glede na število udeležencev, pestrost  izobraževalne  ponudbe 
in spremljevalnega programa, predstavitve poklicev in zaposlitev 
lahko upravičeno trdimo, da je FIZ, ki je potekal v četrtek, 13. 
1. 2011, na celjskem sejmišču, največji karierni dogodek v 
Savinjski regiji 2011. Ni pa naključje, da je organiziran ravno v 
začetku januarja. Saj je to čas, ko mladostniki in starši potrebujejo 
informacije, ki jim bodo olajšale vpis v nadaljnje izobraževanje in 
čas, ko podjetja oblikujejo svoje kadrovske načrte. Organizatorji 
pa vas vabimo že sedaj na 3. festival izobraževanja in 
zaposlovanja, ki bo potekal v četrtek, 12. 1. 2012, prav tako na 
celjskem sejmišču.  

Mag. Tatjana Štinek, samostojna svetovalka OOZ Celje

Festival izobraževanja  ̶  delavnica izbranega poklica
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Intervju

LADISLAVA FURMAN IN ALEKSANDRA GLUHAK – NAŠI LABORANTKI
Laboratorij. Kaj nam pomeni ta beseda? Večini ljudi je to izhod v sili, ko zdravnik potrebuje podatke o našem zdravstvenem stanju. 

In laborantke ter laboranti?  Ljudje, ki z “velikimi” iglami jemljejo kri. Saj vemo, da ‘’ima strah velike oči’’. Brez laboratorijev in 
prijaznih ter strokovno usposobljenih ljudi, ki v njih opravljajo zelo pomembno delo, bi se marsikatera človeška zgodba končala 
tragično.

V laboratoriju v ZD Vojnik skrbita za laboratorijska dela laborantki Ladislava Furman, vodja laboratorija, in Aleksandra Gluhak.

LADISLAVA FURMAN

Sreča je, če se lahko otrok, ko konča 
osnovno šolo, pravilno odloči za svoj 
poklic, ki ga bo opravljal z veseljem. 
Vam je to uspelo. Kdaj se je izoblikovala  
odločitev?

Po osnovni šoli sem se odločala med 
srednjo medicinsko in kemijsko šolo. 
Odločila sem se za slednjo in jo uspešno 
zaključila. Sledilo je pripravništvo, ki 
sem ga opravljala v Splošni bolnišnici 
Celje v Centralnem laboratoriju pri dr. 
Krkovi. Delo v laboratoriju me je tako 
prevzelo, da sem si želela ostati v tem 
poklicu. Po končanem strokovnem izpitu 
iz laboratorijske tehnike sem nekaj časa 
delala še v Celju, nato pa sem dobila službo 
v Bolnici Topolšica, kjer sem pridobila 
ogromno laboratorijskega znanja, največ 
pa iz odvzema krvi, iz katerega sem 
naredila tudi dodatni strokovni izpit.

Kdaj ste se zaposlili v Vojniku?
Zaradi velike razdalje med domom 

in službo sem si želela takšno, ki bi bila 
bližje domu, saj sem za vožnjo porabila 
precej časa, kot materi tedaj dveh otrok 
pa mi je bilo to kar naporno. Želja se mi 
je uresničila leta 2006 in prišla sem v ZD 
Vojnik.

Delo v laboratoriju je zelo zahtevno. 
Katero delo je najtežje?

Delo v laboratoriju zahteva veliko 
natančnosti in znanja. Težko izpostavim, 
kaj je najtežje, med drugim pa je vsekakor 
to odvzem krvi pri otrocih.

Vsak začetek delovnega dne v 
laboratoriju zahteva predpripravo. 
Vključitev aparatov, vsakodnevne kontrole 
točnosti analizatorjev, kalibracije, imamo 
tudi medlaboratorijske kontrole in štirikrat 
na leto še republiške kontrole. Po vseh 
opravljenih dnevnih kontrolah pa lahko 
pričnemo z analizami vzorcev pacientov, 
ki so prišli na odvzem.

Odvzem pri otrocih je najtežji, saj je 
treba otroke pripraviti na sodelovanje, 
čeprav je veliko odvisno tudi od njihovih 
staršev. Starši bi morali otroku povedati, 
kaj ga čaka v laboratoriju, ko bo moral dati 
kri. Veliko staršev jim reče: “Saj ne boš 
dobil pikice,” to pa je narobe. Po 18 letih 
izkušenj z odvzemi vem, da je veliko lažji 
odvzem krvi pri tistih otrocih, ki vedo, kaj 
jim bomo naredili, s tem pa olajšajo delo 
nam in svojim staršem.

Ali ste se kot otrok bali posega v 
laboratoriju?

Kot otrok sem vedno rada hodila k 
zdravniku, zobozdravniku in v laboratorij, 
kadar je bilo potrebno, tako da moji starši 
niso imeli nikoli težav. Tudi moji otroci se 
ne upirajo temu. Hči Julija bo v mesecu 
februarju dopolnila tri leta. Večkrat je bila 
bolna in ji je bilo potrebno vzeti kri, a 
nisva imeli nikoli težav.

Otrok je pacient, ki se odziva po 
zgledu staršev. Kako postopate, ko je 
potrebno odvzeti kri otroku? 

Staršem, ki pripeljejo svojega otroka 
na odvzem krvi, svetujem predhodno 
pogovor z njim. Starši naj povejo otroku, 
kaj ga čaka, in sicer da bo malo zabolelo in 
da mora dati kri, da bo zdravnik videl, kaj 
je narobe, zakaj ima vročino in podobno.

NIKOLI naj ne rečejo otroku: “NIČ 
NE BO BOLELO, NE BOŠ DOBIL 
PIKICE, ČE NE BOŠ PRIDEN, BOŠ 
DOBIL INJEKCIJO ...” To niso izjave 

za otroke, ki morajo dati kri danes, jutri 
ali kdaj koli kasneje. Otroci razumejo, 
če jim razumno in pravilno razložimo, 
kaj pričakujemo od njih, saj tudi oni 
pričakujejo nekaj od nas – ODKRITOST 
in  LJUBEZEN. Odvzem krvi za otroke 
ni kazen zanje in to jim moramo povedati, 
še preden stopijo v laboratorij. Za njihovo 
pridnost in sodelovanje pa jih tudi mi kdaj 
nagradimo s kakšnim risanim junakom na 
roki.

Misel v zgodbici Medvedek Pu pravi :

“MOČNEJŠI SI, KOT SE ZDIŠ,
POGUMNEJŠI SI, KOT VERJAMEŠ
IN BISTREJŠI SI, KOT MISLIŠ.”

To velja za vse otroke, ki pridejo v naš 
laboratorij.

ALEKSANDRA GLUHAK

Delo v zdravstveni stroki je zahtevno, 
saj je potrebna velika strokovnost. Vi 
ste postali medicinska sestra. Kdaj ste 
se zaposlili v ZD Vojnik?

V ZD Vojnik sem zaposlena od leta 
1980, v laboratoriju pa sem od leta 1983. 

Foto: J.V.

Foto: J.V.
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Kakšno je delo v laboratoriju? Ali se 
je v tem času kaj spremenilo?

Delo v laboratoriju je zanimivo in pestro. 
V vseh teh letih se je mnogo spremenilo. 
Nova podoba laboratorija z novo opremo 
ter še marsikaj. Delo s pacienti pa je ostalo 
enako. Z njimi moraš biti vedno prijazen, 
posebno z otroki, da jih je čim manj strah.

Področje, ki ga pokriva laboratorij v 
Vojniku, je obširno. Koliko pacientov 
povprečno pride dnevno k vam?

V laboratorij pride na dan povprečno 40 
ljudi, včasih manj, pa tudi do sedemdeset 
smo jih že imeli.

Ali bi se v primeru, da bi se lahko še 
enkrat odločili za službo, odločili enako?

Ob ponovnem odločanju za delo bi se 
odločila za delo v urgenci, saj že sedaj tam 
tudi dežuram.

Kaj svetujete vsem ljudem, ki 
prihajajo v laboratorij?

Nasvet za uporabnike laboratorija je, 
da naj strogo upoštevajo navodila, ki 
jih dobijo v pisni ali ustni obliki, pred 
laboratorijem pa naj mirno počakajo.

Upoštevajmo navodila in bodimo skupaj 
močnejši, pogumnejši in bistrejši tudi 
odrasli, da bo otroškega joka v laboratorijih 
čim manj.

Milena Jurgec

Krajevne skupnosti
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

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

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Člani in članice Sveta KS Vojnik smo imeli dne 25. 1. 2011 

tretjo  redno sejo. Seje so se udeležili še župan Beno Podergajs,  
komunalna cestna inšpektorica Nataša Kos ter Tone Preložnik, 
odgovoren za komunalne zadeve.

Člani sveta so bili na seji seznanjeni s sprejetjem proračuna za leto 
2011, v okviru  katerega  se načrtujejo naslednje večje  investicije:
•     rušenje montažnega dela Vrtca Mavrica Vojnik in izgradnja 

nizkoenergetskega  vrtca;
•  izgradnja telovadnice OŠ Vojnik;
•  asfaltiranje parkirišča pri pokopališču;
•  nadaljevanje izgradnje vodovoda Vojnik–Tomaž–Male Dole;
•  izgradnja mostu v Višnji vasi.

To so  investicije, za katere bodo sredstva zagotovljena iz občinskega proračuna. Kar 
pa zadeva  naše pristojnosti, se bomo trudili, da bomo uresničevali naloge, ki so nam 
zaupane ter odgovorno  skrbeli za uresničevanje zastavljenega plana del.

Seznanili smo se s sklepom občinskega sveta o asfaltiranju cest, ki določa, da se bodo 
asfaltirale le ceste, pri katerih bo predhodno opravljen brezplačen prenos zemljišč za 
cesto na občino, ter o pristopu k Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij (skupni projekt občin Dobrna, Laško, Štore, Vojnik), katerega  glavni 
namen je zagotoviti vsem gospodinjstvom na območju belih lis širokopasoven dostop 
do elektronskih komunikacij. Obravnavali smo nekaj vlog in se dogovorili za oglede.

Mnogi med  nami smo se ob prvih toplih, sončnih dnevih  z večjim veseljem odpravili  
na sprehode, v naravo. Ko pa človek zavije s poti, morda nekoliko stran od tistih, ki jih 
ubira vsakodnevno, namesto neokrnjene narave najde kup smeti na divjem odlagališču, 
ki bi lahko bile odložene na ekološkem otoku ali pa v zbirnem centru odpadkov. Zato 
vas, dragi sokrajani in sokrajanke, prosim, da nas opozorite na morebitna nova črna 
odlagališča. V času čistilne akcije, ki bo potekala od 4. 4. do 9. 4. 2011,  pa vas iskreno 
vabim, da se je udeležite v čim večjem številu.

KS Vojnik
Tel.: 780-06-20
Uradne ure predsednice KS: 
SREDA: 15.30–17.00

Lidija Eler-Jazbinšek,
predsednica KS Vojnik
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Krajevne skupnosti

Spoštovane krajanke in krajani!

Zima se poslavlja, prihaja spomladanski 
čas, v krajevni skupnosti pa načrtujemo iz 
proračuna Občine Vojnik za leto 2011 izvesti 
naslednje investicije:
•    izgradnjo II. faze vodovoda Hrenova 

(od hiše Strmčnik, Hrenova 16, do hiše 
Podgoršek-Švab, Hrenova 12);

•    ureditev prehodov za pešce v Novi Cerkvi 
pri šoli in v Socki pri avtobusni postaji;

 •   izgradnjo pločnika ob regionalni cesti  Nova Cerkev (pri 
spomeniku NOB);

 •   ureditev šolske poti v Socki;
 •   odkup zemljišča za razširitev igrišča pri POŠ v Socki;
 •   zaščito z mrežami pod gradom v Lembergu, dokler ni rešena 

sanacija obzidja  gradu (last Franca Zidarja);
 •  odkup zemljišča za  igrišče v Lembergu;
 •  adaptacijo fasade na objektu OŠ Nova Cerkev;
 •   obnovo obzidja pri mrliški vežici na pokopališču v Novi 

Cerkvi; 
 •  dokončanje izgradnje 1. dela novega pokopališča;
 •   asfaltiranje  javnih poti po planu (prednost imajo ceste, ki so v 

zaključni fazi);
 •   postavitev tabel z označevanjem naselij in hišnih številk  ob 

regionalni cesti Nova Cerkev–Socka;
•   izgradnja pločnika od centra Nove Cerkve proti novemu 

naselju (od hiše Nova Cerkev 31, Turk, do hiše Nova Cerkev 
14, Oprešnik);

•  izgradnja pločnika od centra Nove Cerkve, mimo igrišča do 
večnamenske dvorane s telovadnico pri POŠ Nova Cerkev.

Poleg navedenega  imamo v planu tudi:
 •   čiščenje obstoječih jarkov ob javnih cestah v KS;
 •   gramoziranje javnih poti (pod pogojem, da so predhodno 

očiščeni jarki in preloge);
 •  obžagovanje grmičevja ob javnih in lokalnih poteh;
 •   redno spremljanje preglednosti javnih poti preko Inšpektorata 

za okolje pri Občini Vojnik;
 •   vzdrževanje in čiščenje javnih površin, igrišč, zelenic, 

parkirišč, pločnikov, spomenikov in obeležij NOB (delno z 
javnimi deli, delno z drugimi izvajalci);

 •   vzdrževanje mostov in prepustov ter brvi (delno z javnimi 
deli);

 •   vzdrževanje in čiščenje avtobusnih postajališč – dvakrat 
tedensko (z javnimi deli);

 •   enkrat mesečno strojno pometanje v centru Nove Cerkve, 
Socke in Lemberga;

 •  urejanje prometne signalizacije na območju celotne KS;
 •  izvajanje zimske službe.

V prvi polovici meseca aprila 2011 skupaj z Občino Vojnik 
načrtujemo tudi čistilno akcijo, na katero vabimo vse člane 
društev in organizacij v KS, krajane in krajanke ter ostale člane 
društev in organizacij ter krajane v Občini Vojnik.

Slavko Jezernik,

predsednik Sveta KS

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
URADNE URE PREDSEDNIKA SVETA KS NOVA CERKEV

Vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu,
od 15.30 do 16.30.

24. TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL V NOVI 
CERKVI 

Leto je naokoli in v Novi Cerkvi že potekajo priprave na  24. 
tradicionalni pustni karneval,  ki se bo tudi letos odvijal na 
pustno soboto, 5. 3. 2011, s pričetkom povorke ob 15.00.

Največji pustni karneval v naši regiji, ki ga organizira PGD 
Nova Cerkev v sodelovanju z drugimi društvi občine Vojnik ter 
šolami in vrtci, se bo letos odvijal že štiriindvajseto leto zapored. 
Karneval vsako leto obišče okoli 3.000 obiskovalcev, odraža pa 
predvsem aktualna dogajanja v vojniški občini, v Sloveniji in po 
svetu. Organizator napoveduje, da se bo letos  predstavilo kar 
50 različnih skupin – od tega 20 »peštočk« in 30 »motoriziranih 
točk«. Za vse maske je po nastopu na karnevalu pripravljena 
tudi pogostitev v obliki bograča.

V veselje organizatorju je tudi, da se vsako leto zelo izvirno 
predstavijo šolski otroci. Letos tako sodelujejo otroci iz Vojnika, 
Socke, Šmartnega, s Frankolovega in iz Nove Cerkve – tako 
osnovnošolski, kot vrtčevski.

Povezovalec programa bo tudi letos Darko Žvižej, izpostavimo 
pa le nekaj atraktivnih pustnih točk, ki bodo gotovo prava paša 
za oči in ušesa: Soška banda iz Rečice ob Savinji, Godba na 
pihala Nova Cerkev, kurenti, požiralci ognja, minister Gerkeš, 
Vegrad in Hilda Tovšak itd. Letošnja novost karnevala bo tudi 
prenovljena zaščitna maskota.

Organizator naproša vse obiskovalce karnevala, da na 
dan karnevala pridejo pravočasno, saj si bodo le tako lahko 
zagotovili primerno mesto, od koder bodo lahko spremljali 
celotno povorko. Tudi letos bodo v ta namen postavljene tribune 
za obiskovalce.

Dne 5. 3. 2011 se bo zvečer ob 21.00,  v Gasilskem domu 
v Novi Cerkvi, odvijal tudi pustni ples z ansamblom Potepuhi. 
Vljudno vabljeni!

Prijave na 24. pustni karneval so še vedno aktualne na številko: 
041 763 394 (Slavko Jezernik).

Vabimo vas, da se pustnega karnevala udeležite v čim večjem 
številu in da skupaj z nami preživite najbolj norčavo soboto v 
letošnjem letu!

Andreja Štravs
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KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

V četrtek, 13. januarja 2011, je imel Svet KS 
Frankolovo zaključno sejo leta 2010. Poleg 
članov Sveta KS so na sejo bili vabljeni člani 
komunalne komisije in župan Občine Vojnik, 
Benedikt Podergajs. Predsednik Sveta KS, 
Dušan Horvat, je navzoče lepo pozdravil in 
na kratko opisal delo Sveta KS v preteklem  
mandatu. Poudaril je  dolgoročne investicije v 
KS Frankolovo, na katere čakamo že nekaj let 

in upamo, da bodo v bližnji prihodnosti večinoma realizirane. Na 
prvem mestu je vsekakor oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda, 
ki je v upravljanju podjetja VO-KA Celje. S to problematiko 
se Svet KS Frankolovo ukvarja že vrsto let. Najbolj kritično je 
zajetje Šibanc, ki ob vsakem deževju zakali in vodo je potrebno 
prekuhavati. Prav tako je dosti območij v kraju, ki nimajo pogojev 
za priključitev na vodovodno omrežje. 

Aktivnosti za obnovo večnamenskega prostora v graščinskem 
parku so v polnem teku, saj se je Občina Vojnik prijavila na razpis, 
od katerega se pričakuje sofinanciranje izgradnje omenjenega 
objekta. 

V letu 2010 se v naši KS niso asfaltirali odseki cest po planu 
Sveta KS, zaradi nezadostnega zagotavljanja finančnih sredstev v 
tekočem letu s strani Občine Vojnik.

Že vrsto let se soočamo s prostorsko stisko naših otrok v vrtcu 
na Frankolovem in z obstoječimi prostori, ki niso primerni za 
izvajanje predšolske vzgoje. Zavedati se moramo, da so prostori v 
stari šoli neprimerni in so začasna rešitev, ki so jo starši otrok pod 
določenimi pogoji tudi sprejeli. Umestitev vrtca v prostor je bila 
že nekajkrat podana, narejena je že idejna zasnova novega vrtca, 
ampak izdelava projektne dokumentacije in gradnja se izmikata 
iz leta v leto. 

V letu 2011 se bo zaključila zadnja faza rekonstrukcije ceste v 
Črešnjice in dokončala izgradnja primarne kanalizacije s čistilno 
napravo.

Po razpravi vseh prisotnih so bili sprejeti naslednji zaključki:

Do meseca aprila se bo izvedla filtracija vodovodnega vira 
iz zajetja Šibanc v rezervoarju v Dolu pod Gojko. S tem bo 
zagotovljena neoporečnost pitne vode za center Frankolovega. 

V letošnjem letu se bo naročil mini projekt za vodovod Straža 
pri Dolu–Stražica in idejni projekt za naselje Zgornji Lindek.

Do 15. maja 2011 se bodo izvedla asfalterska dela na odsekih 
cest po planu KS Frankolovo.

Svet KS Frankolovo vas bo o nadaljnjih aktualnih temah 
obveščal preko našega občinskega glasila Ogledalo.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo 

Krajevne skupnosti
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
šolanju oziroma študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva 
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednješolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
povišana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OBISK BOŽIČKA NA FRANKOLOVEM
Vsi ga poznamo – dobrega moža v rdeči obleki, ki obišče in 

obdarja pridne otroke. In pridni so bili tudi na Frankolovem, 
zato je jelenček Rudolf pripeljal Božička v gostišče Turist na 
Frankolovo, kjer so ga pričakali otroci.

Krajevna skupnost Frankolovo, Župnijska Karitas in Gostišče 
Turist Frankolovo so organizirali obisk v četrtek, 24. decembra 
2010, ob 16. uri, v dvorani gostišča Turist, kamor so povabili 
otroke iz številčnih družin in otroke samohranilcev.  

Druženje se je začelo s kulturnim programom ter z obiskom 
Božička, ki je razdelil darila med otroke. Po obdaritvi so se 
vrstili glasbeni program božičnih pesmi s Sanjo in njenimi 
dekleti, pogostitev udeležencev in rajanje otrok.

Zahvaljujemo se Sanji Poljšak Pesan in dekletom za dobrodelni 
nastop na Frankolovem. Iskreno pa se zahvaljujemo sponzorjem: 
Contraco, Špesov dom Vojnik; GRAF ID iz Vojnika; Občina 
Vojnik in Grafika Zlatečan.

Ines NOVAK

Foto: J.V.
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SONČNA FOTOVOLTAIČNA 
ELEKTRARNA NA OŠ 
VOJNIK

Občina Vojnik je skupaj z OŠ Vojnik uspešno zaključila še en 
projekt sončne fotovoltaične elektrarne. Tokrat na OŠ Vojnik.

Izvajalec Kovinomont, d. o. o., je izvedel menjavo strešne 
kritine na strehi OŠ Vojnik, in sicer na starejšem delu objekta, 
ki je bil prekrit z azbestno cementno kritino. Izvajalec je dela 
opravil kakovostno in strokovno. 

Priključno mesto elektrarne je na obstoječi NN prostostoječi 
merilni omari ob šoli. Obstoječa omara je preko podzemnega 
voda in obstoječega kabla Al 2x4x150+2,5  mm2 priključena na 
transformatorsko postajo TP Vojnik šola. Kovinomont, d. o. o., 
je že v mesecu avgustu pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo 
sončne fotovoltaične elektrarne, sestavljene iz 556 modulov, 
skupne instalirane moči ca. 147 kW.  Elektrarna je konstruirana 
za paralelno obratovanje z javnim električnim omrežjem, v 
katero bo oddajala viške proizvedene energije.

Predajo sončne elektrarne njenemu namenu je s pestrim 
kulturnim programov in z odličnimi dobrotami iz šolske kuhinje 
pripravila OŠ Vojnik. Vse čestitke in pohvale prizadevnemu 
izvajalcu in vodstvu šole za uspešno zaključen projekt.

Vesna Poteko, mag. 

ODDALI VLOGO NA JAVNI RAZPIS 
ZA GRADNJO OPTIČNEGA 
ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

V času nastajanja tega izvoda glasila je Občina Vojnik v okviru 
priprave ustrezne dokumentacije za prijavo na Javni razpis na 
svoji 3. redni seji v mesecu decembru 2010 sprejela sklep o 
potrditvi Načrta širokopasovnega omrežja občin Dobrna, Laško, 
Štore in Vojnik, ki je osnova za pripravo vloge. 

Skupaj z Občino Laško in ostalima občinama smo pripravili in 
objavili razpisno dokumentacijo za oddajo ponudb za izgradnjo 
odprtih širokopasovnih omrežij v lokalnih skupnostih na tistih 
območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni 
tržnega ekonomskega (komercialnega) interesa za gradnjo takega 
omrežja v občinah. Občina Dobrna, Občina Štore in Občina 
Vojnik smo na podlagi 16. člena ZJN-2 za izvedbo in odločanje 
v postopku javnega naročila »Izvajanje strokovnega nadzora 
pri gradnji – odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik« pisno 
pooblastile naročnika Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 
Laško, da v imenu naročnikov izvede postopek zgornjega 
javnega naročila. Izbrani ponudnik za izvedbo gradbenih del za 
izgradnjo širokopasovnega omrežja je podjetje GVO, d. o. o. 
(Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d. o. o), 
strokovni nadzor pa bi izvajalo podjetje Terra IN, d. o. o.

Kot zanimivost vam podajamo podatke o dolžini tras po 
posameznih občinah:

•  Laško: 295,70 km,
•  Dobrna: 58,99 km,
•  Štore: 52,29 km,
•  Vojnik: 119,83 km.

Skupno bomo tako položili  526,81 km optičnega kabla. Da bo 
ta projekt uspešen, pa bomo morali skupno pridobiti služnosti na 
12062 parcelah v vseh štirih občinah skupaj. 

O začetku gradnje in ostalih postopkih vas bomo obvestili v 
naslednji številki glasila.

Petra Pehar Žgajner,
Občina Vojnik

Podpis pogodbe, Laško 2010, Foto: A. Flis
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CENTER KULTURE IN USTVARJALNOSTI VOJNIK
Občina Vojnik se je v mesecu septembru 2010 prijavila na Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz ukrepa 

Obnova in razvoj vasi ukrep 322. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nam je z namenom, da se posodobi KUD Vojnik 
in vzpostavi Center kulture in ustvarjalnosti Vojnik odobrila nepovratna sredstva v višini 214.072,25 EUR. Skupna vrednost projekta 
znaša 312.842,57 EUR.  

Namen in cilj projekta »Ureditev prostorov za Center kulture in 
ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik« je prenova dela objekta 
in vzpostavitev pogojev za izvajanje kulturnih in ustvarjalnih 
dejavnosti.

Osnovni namen investicijskega projekta z 
vzpostavitvijo Centra kulture in ustvarjalnosti je:
•  izvedba 10 prireditev letno;
•  izvedba 4 prireditev sodobne kulturne produkcije;
•  gostovanje 4 prireditev iz regije/Slovenije/tujine;
•   izvedba 2 prireditev različnih kulturnih dejavnosti (muzejska, 

galerijska, filmska in večpredstavnostna).

Projekt zajema naslednje aktivnosti:
•   posodobitev in obnovo odrskih prostorov in ureditev dostopa 

do novih prostorov;
•  ureditev in prenovo podstrešja;
•  ureditev dostopa v prostore;
•   dopolnitev konstrukcije objekta, sanacijo ovoja stavbe (streha, 

stropi, fasada, stavbno pohištvo na fasadi);
•   obnovitev tal in povečanje energetske učinkovitosti 

obravnavanega dela stavbe;
•   odstranitev vseh okolju neprijaznih materialov iz 

obravnavanega dela objekta;
•   posodobitev oziroma uskladitev zasnove obstoječih prostorov 

s predvideno namembnostjo mansarde;
•   zagotovitev ustreznih tehničnih prostorov in komunikacije za 

funkcioniranje na novo pridobljenih površin.

Obstoječa zazidana površina in prostornina objekta se ne 
spreminja, zahteva pa zamenjavo obstoječega ostrešja z novim, 
z izbiro konstrukcije, ki odpravlja arhitekturne ovire sedanjega 
obstoječega ostrešja.

Z zamenjavo ostrešja se ne spreminjajo zunanji izgled objekta, 
naklon strehe in kritina, ki ostaja opečna – bobrovec. Povečuje se 
funkcionalna izraba površine ostrešja, z vgradnjo strešnih oken 
pa je zagotovljena ustrezna osvetlitev osrednjega dela podstrešja.

Ureditev javne kulturne infrastrukture izboljšuje pogoje za: 
razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoju 
kulturnega turizma in razvoj ustvarjalnih industrij lokalnih 
skupnosti, povečanje možnosti zaposlovanja – neposredno v 
kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.

Vesna Poteko, mag.

Dom kulture je resnično potreben obnove

OB 8. MARCU
Vsako leto se 8. marca po vsem svetu praznuje mednarodni dan žena, ki ga 

v številnih državah praznujejo kot državni praznik. Dan žena je mednarodni 
praznik. To je dan, ko se ženske vseh celin, ki so sicer  pogosto nasprotujočih 
si mnenj, pripadajo različnim nacionalnim mejam ter etničnim, jezikovnim, 
kulturnim, gospodarskim in političnim skupinam, zbližajo ob misli na 
praznovanje svojega dne. Takrat še posebno proslavimo ženske dosežke 
in se osredotočimo na prihodnja prizadevanja za enakopravnost žensk po 
vsem svetu. Bistvo mednarodnega dneva žena je zahteva in pravica po 
enakovredni obravnavi ter primerljivih priložnostih za delo in življenje vseh 
družbenih skupin.

Ob dnevu žena – 8. marcu, vam, drage matere, žene in dekleta, iskreno 
čestitamo!

Uredništvo 
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Prejem priznanja častnega člana Območne obrtne zbornice

ZVONKO JUTERŠEK 
»Iz ene skrajnosti v drugo. Iz tehnike na 
kmetijo!«

Gospoda Zvonka Juterška sem obiskala, kot rad pove tudi 
sam, na njegovem “ranču” na Dednem Vrhu. V tem idiličnem 
predelu naše občine je z občutkom do ohranjanja kulturne 
dediščine prenovil staro kmečko hišo, kjer od upokojitve dalje 
preživlja večino svojega časa, skrbno opravlja kmečka opravila 
in je tudi navdušen zbiratelj starega kmečkega orodja in ostalih 
predmetov. Vsi, ki gospoda Juterška poznajo, vedo, da je z 
dušo in telesom predan obrti. Veselje, volja do dela, poštenost, 
vestnost in zanesljivost so lastnosti, ki so zaznamovale njegovo 
uspešno podjetniško pot. Vedno se je trudil, da so se njegovi 
zaposleni izobraževali in nadgrajevali svoje znanje. Tudi sedaj, 
ko je v pokoju in podjetje vodita sin in hči, še vedno pomaga z 
nasveti in izkušnjami. Prosti čas, ki mu ostaja, pa rad preživlja v 
krogu svojih najbližjih, še posebej s svojimi vnuki. Je prejemnik 
priznanj na mnogih področjih, za svoje uspešno delo na področju 
gospodarstva je leta 1998 prejel tudi bronasti vojniški grb. Z 
veseljem se je odzval na naše povabilo in nam spregovoril o svoji 
bogati življenjski poti.

Začetki vaše samostojne poti, ko 
ste pričeli z dejavnostjo servisiranja 
oljnih in plinskih gorilnikov ter 
izdelave elektroinstalacij, segajo v leto 
1967. Kako bi opisali takratne čase za 
podjetnike, kakšna je bila družbena 
klima?

Družbena klima nam v tistem času ni 
bila najbolj naklonjena, vendar je šlo iz 
leta v leto na bolje. Bili smo prepuščeni 
sami sebi, kar je bil tudi razlog, da smo se 
obrtniki povezali in združili ideje ter leta 
1969 ustanovili Obrtno združenje Celje. 
Nato smo se lotili izgradnje takrat zagotovo 
najlepšega doma, Doma obrtnikov in ga 
leta 1986 predali svojemu namenu. Dom 
smo zgradili z lastnim delom, finančnimi 
in materialnimi prispevki, organizirali 
smo prave udarniške akcije in na vse to 
sem zelo ponosen. Pot je šla potem samo 
navzgor.

Iz majhnega, skromnega podjetja ste 
razvili uspešno, razvojno naravnano 
podjetje. Obseg vaše dejavnosti se je 
nenehno povečeval. Kakšen je vaš recept 
za uspeh?

Delavnost. Velika doslednost do strank 
in strokovno opravljena dela. Brez tega ne 
bi bili uspešni in kos novim izzivom.

V celotnem obdobju ste izučili preko 
30 vajencev, mnogo jih je odšlo na svoje. 
Kakšno popotnico ste jim dali?

Res je, po mojem je bila popotnica kar 

dobra. Veliko mojih vajencev je postalo 
tudi samostojnih, sposobnih obrtnikov. 
Prepričan sem, da sem jih ogromno naučil. 
Predvsem sem se trudil, da so osvojili 
veliko praktičnega znanja. Mnogi so 
vajence, za katere so vedeli, da so se učili 
pri meni, tudi takoj zaposlili, ker so imeli 
veliko znanja in so znali kakovostno delati. 
Imel sem velik posluh za zaposlene, za 
izobraževanje, na izobraževanja sem jih 
vozil tudi v tujino. Delavcu sem vedno dal 
tisto, kar mu je pripadalo.

Bili ste eden izmed pobudnikov 
ustanovitve Obrtnega združenja, 
aktiven član v organih Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Celje 
(OOZ Celje) in Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, od maja 1993 do 
decembra 2002 ste bili tudi predsednik 
OOZ Celje, lani ste za prispevek na 
področju razvoja obrti in podjetništva 
prejeli naziv častnega člana OOZ Celje.  
Za svoje delo ste prejeli veliko priznanj. 
Na vse te uspehe ste zagotovo ponosni?

Seveda sem zelo ponosen. Bili so mnogi 
izzivi, ki smo jih uspešno premagovali, 
kljub velikemu pomanjkanju časa. Dobro 
in uspešno delo ljudje vedno prepoznajo.

Znali ste prisluhniti težavam in 
potrebam obrtnikov, vzorno ste 
izpolnjevali naloge, ki jih je narekovala 
zakonodaja, bili ste aktivni v različnih 
organih v Celju, z znanjem in izkušnjami 

ste bogatili tudi delo vojniške lokalne 
skupnosti. Kako bi opisali razvoj 
vojniške občine?

Zelo sem ponosen na razvoj naše občine, 
pa tudi Slovenije nasploh. Imamo kaj 
pokazati, marsikaj se je dobrega naredilo 
in uredilo. V teh časih pogrešam več 
druženja. Veste, včasih smo se več družili, 
npr. v krajevni skupnosti v vaškem odboru, 
tudi ob kozarcu vina, če je bilo treba in se 
kaj pametnega dogovorili ter potem tudi to 
naredili. 

Ste član Elektrotehničnega društva, 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo in 
Rotary kluba Celje Barbara Celjska, 
prejeli ste tudi visoko priznanje Rotary 
kluba – The Rotary Foundation of 
Rotary International … Prostega časa, 
vam kljub temu, da ste v pokoju, ostaja 
verjetno bolj malo?

Res je, zelo sem aktiven. Nekaj časa 
pa le ostaja. Rad prenašam znanje, 
delavnost in izkušnje tudi na druge in to 
me neizmerno veseli. Človek mora imeti v 
življenju posluh še za kaj drugega, tudi za 
tiste, ki so pomoči potrebni in zanje imam 
velikokrat veliko srce. V življenju se vse 
da, če se hoče.

Vaše podjetje je sedaj v rokah sina in 
hčere, ki nadaljujeta družinsko tradicijo. 
Verjetno ste veseli in zadovoljni, da je 
podjetje ostalo v družinskih rokah. Ste 
še kaj vpeti v poslovne odločitve?

Mladim je potrebno dati priložnost 



2125. februar 2011               OgledalO 1/80

Intervju/Kmetijstvo

PRODAJA SVEŽEGA MESA – NOVA 
PRILOŽNOST ZA KMETIJE

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so poslali pojasnilo, da spada prodaja surovega  mesa na kmetiji, pod 
določenimi pogoji, v osnovno kmetijsko dejavnost in je ne prištevamo k dopolnilnim dejavnostim. To pomeni, da lahko kmet, ki redi 
živali, prodaja sveže meso na kmetiji brez kakršne koli posebne registracije dejavnosti na upravni enoti. Tu gre za prodajo mesa na 
kmetiji in to končnemu potrošniku.

Prvi pogoj je, da so bile živali vzrejene 
na lastni kmetiji – parkljarji/kopitarji/
gojena divjad morajo biti v reji na kmetiji 
od skotitve ali vsaj 3 mesece pred zakolom; 
kunci/perutnina pa od skotitve/izvalitve 
ali najmanj 1 mesec pred zakolom.

Obseg prodaje surovega mesa ne sme 
presegati sledečih količin:

•  52 GVŽ (glav velike živine) za 
parklarje/kopitarje/gojeno divjad;

•  77 GVŽ za kunce/perutnino (5.500 
komadov kuncev ali  piščancev);

• 15.000 kg očiščenih rib.

Govedo in prašiči morajo biti zaklani 
v odobreni klavnici. Za zakol perutnine 
in kuncev pa si lahko na kmetiji uredite 
poseben prostor, kajti pogoji za ureditev 

prostora za zakol teh živali niso tako 
zahtevni. 

Za razsek in prodajo svežega mesa mora 
imeti kmetija urejen poseben prostor, v 
katerem so površine sten in tal pralne, v 
prostoru morajo biti topla in mrzla voda ter 
ustrezne hladilne naprave, ki zagotavljajo 
hladno verigo. Prav tako mora biti oprema, 
ki prihaja v stik s svežim mesom, čista 
in vzdrževana, najbolje iz nerjavečega 
materiala.

Na kmetiji boste morali zaradi 
dokazovanja sledljivosti mesa voditi tudi 
ustrezne evidence. V davčne namene pa 
vam ni potrebno voditi posebnih evidenc, 
saj se smatra prodaja svežega mesa kot 
osnovna kmetijska dejavnost, ki pa je 
obdavčena s katastrskih dohodkom.

In kaj morate storiti, preden pričnete s 
prodajo svežega mesa?

Kmet, rejec, ki želi prodajati surovo 
meso, mora biti na veterinarski upravi 
registriran skladno s Pravilnikom o 
obratih na področju živil živalskega izvora 
(Uradni list RS,  51/2006 in 66/2007) – 
priloga 1. Za prodajo surovega mesa pod 
navedenimi pogoji ni potrebna priglasitev 
dopolnilne dejavnosti na upravni enoti, v 
kolikor bi pa želeli izdelovati in prodajati 
tudi mesne izdelke, ste si dolžni na upravni 
enoti registrirati dopolnilno dejavnost – 
PREDELAVA MESA.

Več informacij o ureditvi prostora, 
vodenju evidenc in registraciji na 
veterinarski upravi lahko dobite pri 
kmetijski svetovalki Marjeti Orlčnik, tel. 
št. 490 75 84.

Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.

in jim prepustiti, da nadaljujejo posle. 
Imajo svoj zagon, svoj pogled. Če me 
kaj potrebujejo, jim vedno prisluhnem 
in priskočim na pomoč. Iz poslov se še 
nisem popolnoma umaknil, sem še vedno 
prisoten in odgovoren.

Časi danes podjetnikom in obrtnikom 
niso najbolj naklonjeni. Kaj svetujete 
kot izkušen, dolgoletni podjetnik? Kje 
opažate probleme?

Ljudje morajo vedeti, do kam lahko gredo, 
kje so njihovi okvirji in zmogljivosti. In to 
je najpomembnejše. Če gredo podjetniki 
preko svojih zmogljivosti, pride do težav. 
Danes je velik problem pomanjkanje teh 
poklicev in tudi vajencev, veliko več jih je 
treba tudi učiti kot včasih. Če ima vajenec 
veselje, lahko hitro napreduje. Opažam, 
da so še takšni, ki hočejo delati, vendar 
nimajo možnosti.

Uživate v zimskih športih. V mladosti 
bi vas srečali na kakšnem hribu kot 
nadebudnega smučarskega skakalca, 
danes pa na belih smučarskih strminah. 
Kateri so še vaši hobiji?

Smučanje je moja velika ljubezen. Dobil 
sem tudi priznanje, ker sem kot turist kar 

25 let obiskoval oz. smučal v Nassfeldu. 
Večino časa seveda preživljam tukaj na 
svojem “ranču” na Dednem Vrhu, kjer mi 
ni nikoli dolgčas. Kot vidite, sem šel iz ene 

skrajnosti v drugo. Iz tehnike na kmetijo! 
To mi kar prija.

Hvala za pogovor!
Tjaša Podergajs

Zvonko Juteršek v pogovoru s Tjašo Podergajs na Dednem Vrhu
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In katere so možne oblike 
sodelovanja s Slovensko vojsko?

 Seveda so na prvem mestu poklicni 
pripadniki Slovenske vojske. Kandidati 
za zaposlitev v SV morajo zadostiti 
vsem zahtevanim pogojem, od ustrezne 
starosti in izobrazbe, do psihofizičnih 
sposobnosti in uspešno opravljenega testa 
gibalnih sposobnosti. Tisti, ki jim to uspe, 
podpišejo petletno ali desetletno pogodbo 
o zaposlitvi, z možnostjo podaljšanja. 
Sledijo številna vojaška urjenja in 
specialistična usposabljanja, najbolj 
uspešni ustrezno napredujejo po vojaški 
hierarhiji in si gradijo svojo kariero kot 
poklicni pripadniki Slovenske vojske. 

Pridobljeno znanje in izkušnje 
jim omogočajo tudi sodelovanje v 
mednarodnih operacijah in misijah ter 
ravnanje in upravljanje s sodobno vojaško 
opremo in tehniko. 

V Slovenski vojski so zaposlene tudi 
pripadnice nežnejšega spola, ki opravljajo 
vsa zahtevna dela in naloge na enak način 
in odgovorno kot njihovi moški sodelavci. 

Za vse tiste, ki so stari od 18 do 27 let 
in bi prav tako želeli spoznati življenje 
in delo vojaka, je prav gotovo zanimivo 
prostovoljno služenje vojaškega roka. 

Služenje traja 3 mesece, za čas služenja pa 
prostovoljci prejmejo tudi plačilo. Poleg 
drugih bonitet, ki jih prostovoljno služenje 
prinaša, je pomembno tudi to, da se jim 
čas služenja všteva v pokojninsko dobo, 
vojaki prostovoljci pa imajo tudi prednost 
pri zaposlitvi v Slovensko vojsko.

Zanimivo je tudi sodelovanje v 
pogodbeni rezervi, ki je namenjeno 
predvsem vsem tistim, ki želijo poleg 
rednega opravljanja poklica svoj vsakdan 
popestriti z novimi izzivi, dinamiko in 
dodatnim izpopolnjevanjem. Pogodbeni 
rezervist je za svoje sodelovanje tudi 
ustrezno nagrajen, seveda pa se mora 
usposabljati in uriti do 30 dni skozi vse 
leto. Pogodbeni rezervisti lahko pomagajo 
tudi ob naravnih in drugih nesrečah, od 
leta 2009 pa sodelujejo skupaj s poklicnimi 
vojaki Slovenske vojske v mirovni misiji 
na Kosovu.

Mladim, ki želijo svojo kariero graditi 
v vojski, so namenjene štipendije, ki jih 
razpisuje Slovenska vojska. Prejemniki 
štipendij morajo redno opravljati svoje 
šolske oziroma študijske obveznosti, po 
končanem šolanju pa ministrstvo sklene 
s štipendistom delovno razmerje za delo 
v Slovenski vojski oziroma pogodbo o 
opravljanju vojaške službe v rezervni 
sestavi Slovenske vojske.

Vse, ki vas zanima katera od 
predstavljenih oblik sodelovanja s 
Slovensko vojsko, pa tudi tiste, ki želite 
izvedeti več o življenju in delu vojaka 
ter o orožju in opremi, ki jo uporablja, 
vabimo, da obiščete spletne strani www.
postanivojak.si, kjer boste zagotovo dobili 
odgovore na vaša vprašanja in druge 
informacije ter podatke o Slovenski vojski, 
ki vas zanimajo!

Alen Tkavc

Intervju
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VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

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

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navdušil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

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

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne šole 
Vojnik in pevci našega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v Društvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letošnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniškem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniškega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspešno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
društva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
društvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 
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Te zanima sodelovanje s Slovensko vojsko?
Poklic vojaka je zelo zahteven in specifičen, zato je potrebno najti prave ljudi z ustreznimi znanji in psihofizičnimi lastnostmi. Svoje 

poklicne ambicije pripadniki Slovenske vojske uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog doma ali kot pripadniki enote na mirovni 
operaciji ali misiji v tujini.

Vojaki prostovoljci na usposabljanju - Mlake

 OBVESTILO
Obveščamo vas, da je pri Javnem 

skladu RS za razvoj kadrov in 
štipendije objavljen razpis za 
sofinanciranje izobraževanja odraslih.

Namen javnega povabila je 
večja dostopnost izobraževanja, 
povečanje splošne izobraženosti 
odraslih do zaključene srednješolske 
izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti 
posameznikov. Program je namenjen 
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 
25 do 64 let, da bi pridobili višjo 
raven izobrazbe do vključno V. 
stopnje v šolskih letih od 2007/2008 
do 2012/2013. 

Več o razpisu si lahko pogledate na 
internetni strani: http://www.sklad-
kadri.si.

V. S.
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Kraj z imenom Nova Cerkev leži ob 
robu približno kilometer široke doline 
na rahlo dvignjeni planoti blizu sotočja 
rečice Hudinje in potoka Dobrnice. K 
njegovi prepoznavnosti veliko prispeva 
tamkajšnje Prostovoljno gasilsko društvo, 
ki je društvo II. kategorije in deluje v 
okviru Gasilke zveze Vojnik – Dobrna. 
»Društvo trenutno šteje 224 članov, med 
njimi je več kot 70 mladih. Je društvo, 
ki se iz leta v leto krepi organizacijsko, 
kadrovsko in materialno. Leta 2007 smo 
praznovali 100 let društva, leto kasneje 
pa smo razvili novi prapor, na katerega 
smo pripeli rekordnih 112 trakov. V širši 
okolici smo poznani po svojih prireditvah 
– veselicah in tradicionalnem pustnem 
karnevalu,« pojasnjuje tajnik društva 
Srečko Sentočnik. 

V Novi Cerkvi beležijo več kot 120 
let gasilstva, saj se je 2. maja 1887 v 
kraju razplamtel uničujoč požar, ki je 
zajel celo naselje. Vaška skupnost Nova 
Cerkev je imela ročno brizgalno, ki jo 
je bilo potrebno zalivati z vedri, da je 
brizgala curek na požarišče. To so bili prvi 
organizirani začetki požarno varnostne 
pomoči vaščanom. Leta 1907, ko so 
ponekod že obstajale za takratne razmere 
dobro organizirane gasilske organizacije, 

so po daljšem oklevanju takratni 
oblastniki dovolili, da so lahko ustanovili 
gasilsko društvo, imenovano Prostovoljna 
požarna bramba Nova Cerkev, okraj Celje. 
Leta 1911 je društvo dobilo svoja pravila, 
leto kasneje pa so člani samoiniciativno s 
svojim delom in sredstvi zgradili gasilski 
dom.

V zadnjih letih največje uspehe žanjejo 

na tekmovalnem področju. S tekmovalno 
enoto mladincev so se kot najboljši 
v državi leta 2005 udeležili gasilske 
olimpijade v Varaždinu na Hrvaškem, leta 
2007 pa olimpijade v metu Revinge na 
Švedskem. Leto kasneje so postali državni 
prvaki na Ravnah na Koroškem. Članice 
B (nad 30 let) so lani osvojile drugo mesto 
na pokalnem tekmovanju Gasilske zveze 
Slovenije in se v konkurenci najmočnejših 
ekip uvrstile med dve ekipi, ki sta na 
gasilski olimpijadi na Češkem zasedli prvo 
in tretje mesto. Lani so uspeh nadgradile, 
saj so postale pokalne zmagovalke, bile pa 
so tudi prve v Sloveniji, ki so zmagale na 
vseh šestih posamičnih tekmah. Največji 
uspeh društva beležijo v lanskem letu, saj se 
je devet njihovih ekip uvrstilo na državno 
tekmovanje, tam pa so dosegli po eno 
drugo in dve tretji mesti. Za tekmovanje 
GZ Vojnik – Dobrna so usposobili 
dvanajst ekip, na izbornem tekmovanju 
za mladinsko gasilsko olimpijado pa so se 
mladinke uvrstile med pet ekip, ki se bodo 
v dodatnih kvalifikacijah pomerile za 
nastop na letošnji olimpijadi. Z mladino 
so redno prisotni na gasilskih kvizih in 
tekmovanjih v orientaciji.

Zaščita in reševanje

GASILCI, POZNANI TUDI KOT ORGANIZATORJI 
PUSTNEGA KARNEVALA

V mesecu januarju letošnjega leta je bil v časopisu Večer objavljen članek o gasilcih iz Nove Cerkve. Prostovoljno gasilsko društvo 
Nova Cerkev, ki je staro že 103 leta, je znano vsakemu občanu vojniške občine, prav tako pa tudi širši slovenski javnosti ter izven 
slovenskih meja.

Najnovejša pridobitev PGD iz Nove Cerkve

Članice B (nad 30 let) z mentorjema – lanske zmagovalke

Foto: Srečko Sentočnik

Foto: Srečko Sentočnik
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Usposobljenost in pripravljenost 
na prvem mestu

V društvu se zavedajo, da sta operativna 
usposobljenost in pripravljenost njihovih 
članov vedno na prvem mestu. V zimskem 
času kondicijo vzdržujejo v telovadnici, 
teoretično pa svoje člane usposabljajo v 
okviru raznih tečajev. Gasilski dom so 
popolnoma prenovili, tehniko in opremo 
tudi redno posodabljajo. Tako so nazadnje 
v mesecu juliju leta 2010 blagoslovili 
novo moštveno vozilo Peuegot Boxer, ki 
so ga financirali s pomočjo sponzorjev in 
z lastnimi sredstvi. Blagoslov sta opravila 
celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek in 
dekan Alojz Vicman iz Nove Cerkve.

Prejeli so že vrsto zahval in priznanj 
za posredovanje ob požarih, poplavah 
in drugih nesrečah na lokalnem, 
regijskem in državnem nivoju. Lani so 
prvič organizirali atraktivno dvoransko 
tekmovanje v spajanju sesalnega voda. 
Letos bo to tekmovanje (pet tekem) 
potekalo pod okriljem Gasilske zveze 
Slovenije, v Novi Cerkvi ga bodo 
organizirali 12. marca.

Ob vseh uspehih, ki so jih dosegli v 
zadnjem času, si je težko postaviti še višje 
cilje. Njihove želje segajo res visoko – 
predvsem na tekmovalnem področju. Več 
o dosežkih in aktualnih zadevah lahko 
preberete na redno ažurirani spletni 
strani: http://www.pgdnovacerkev.si/.

Zahvala za požrtvovalno delo in 
sredstva

PGD Nova Cerkev ima veliko 
tekmovalnih desetin. Da so zelo aktivne in 
uspešne, gre zahvala vsem tekmovalkam 
in tekmovalcem ter vsem mentorjem, ki 
skrbno bdijo, da so vaje redne in uspešne. 
Zahvala tudi vsem članicam in članom.

Predsednik PGD Nova Cerkev Slavko 
Jezernik se še enkrat zahvaljuje  vsem 
sponzorjem in botrom za finančno pomoč. 
Še posebej se zahvaljuje mentorju in 
poveljniku GZ Vojnik – Dobrna, Ivanu 
Jezerniku, za skrben nadzor pri vseh 
vajah, ki se opravljajo.

Povzela: Andreja Štravs

Zaščita in reševanje

 V Sloveniji se dimnikarska 
služba izvaja na podlagi sprejetih 
predpisov, in sicer:
•   Zakona o varstvu okolja (ZVO-

1, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 
39/06,70/08); 

•   UREDBE o načinu, predmetu in 
pogojih izvajanja obvezne državne 
gospodarske javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred 
požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 
57/06, 105/07, 102/08) in 

•   PRAVILNIKA o oskrbi malih kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov 
pri opravljanju javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov (Uradni list RS, št. 128/04, 
18/05).

Lastniki oziroma uporabniki kurilnih 
naprav in dimnih vodov so v skladu z 29. 
členom zgoraj omenjene UREDBE dolžni 
omogočiti dimnikarju, da opravi redni letni 
pregled, čiščenje in meritve emisij dimnih 
plinov v skladu z zgoraj omenjenim 
PRAVILNIKOM.

Dimnikarske storitve zajemajo čiščenje 
in pregledovanje kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov ter se izvajajo v skladu 
s točno določenimi roki, ki jih določa 11. 
člen zgoraj omenjenega Pravilnika:

11. člen (Čiščenje malih kurilnih 
naprav in dimnih vodov)
•   Mala kurilna naprava do 50 KW na 

trda goriva (suh les, biomasa): dvakrat 
v kurilni sezoni (od oktobra do maja), 
s presledki najmanj treh mesecev; 
enkrat izven kurilne sezone s presledki 
najmanj enega meseca.

•   Mala kurilna naprava do 50 KW na 
tekoča goriva (kurilno olje): enkrat v 
kurilni sezoni.

•   Mala kurilna naprava na plinasto 

gorivo, ki redno obratuje: redno 
čiščenje je potrebno opraviti enkrat na 
vsako kurilno sezono. 

6. člen (Pregledovanje kurilnih naprav 
in dimnih vodov)
(1)   V okviru rednega letnega pregleda 

male kurilne naprave in z njo 
povezanih dimnih vodov, zračnikov in 
pomožnih naprav dimnikar preveri, če 
so te naprave v uporabnem stanju in je 
njihovo obratovanje varno.

(2)   Letni pregled male kurilne naprave 
in z njo povezanih dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav 
se opravi enkrat letno sočasno s 
čiščenjem male kurilne naprave, če se 
opravlja čiščenje vsako leto.

Da bi se izognili kasnejšim težavam, 
vljudno prosimo, da dimnikarju omogočite, 
da svoje delo opravi skladno z zadolžitvijo 
in odgovornostjo do vašega premoženja, 
kajti z našimi storitvami ugotavljamo 
ustreznost delovanja vaših kurilnih naprav 
in vam lahko svetujemo glede zmanjšanja 
toplotnih izgub ter porabe goriva. S tem 
varujemo naše okolje ter vaše zdravje in 
premoženje.

V primeru, da stranka ni omogočila 
izvedbe dimnikarski službi, pa smo o 
tem dolžni obvestiti inšpekcijo, pristojno 
za varstvo okolja in podati zoper stranko 
pisno prijavo za prekršek po 4. odstavku, 
162.b člena Zakona o varstvu okolja, za 
kar je predvidena globa v višini 600,00 € 
za fizične osebe, v višini od 5.000,00 € do 
10.000,00 € za samostojne podjetnike in 
v višini od 10.000,00 € do 20.000,00 € za 
pravne osebe.

Dimnikarstvo, d. o. o., Celje

IZVAJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV
Do leta 2004 so občine zagotavljale oz. urejale izvajanje dimnikarske službe kot obvezno 

občinsko gospodarsko javno službo, ko pa je bil sprejet nov Zakon o varstvu okolja ZVO-
1, pa je dimnikarska služba prešla na OBVEZNO DRŽAVNO GOSPODARSKO JAVNO 
SLUŽBO. Vse predpise s področja izvajanja dimnikarskih storitev ureja Vlada RS, ki 
tudi določa cene storitev, te pa so enotne za celotno območje Republike Slovenije. Vse 
postopke vodi in nadzira MOP Republike  Slovenije.
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POMOČ NA DOMU 
Občina Vojnik zagotavlja upravičencem 

organizirane storitve socialne oskrbe 
na domu s pomočjo Centra za pomoč 
na domu, ki deluje v okviru Doma ob 
Savinji Celje. V letu 2010 je občina 
za ta namen porabila sredstva v višini 
39.975 EUR.  Upravičenci do socialne 

oskrbe na domu za kakovostno 
bivanje v svojem domačem okolju, 
zaradi invalidnosti, starosti in bolezni, 
potrebujejo občasno organizirano 
pomoč, ki jim omogoča ohranjanje 
zadovoljivega duševnega in telesnega 
počutja. Tako organizirana pomoč 
na domu lahko upravičencu začasno 
ali trajno nadomesti institucionalno 

varstvo. Storitve socialne oskrbe 
na domu so v letu 2010 v občini 
Vojnik izvajale mesečno povprečno 
3 oskrbovalke, ki so skupno opravile 
povprečno 292 ur mesečno, skupno 
pa 3501 uro v letu 2010. Povprečno 
število uporabnikov pomoči na domu 
v Občini Vojnik je bilo 24 oseb 
mesečno.     

Urška Mužar

Sociala

POMOČ NA DOMU – IZBIRA ŽIVLJENJA V DOMAČEM OKOLJU
Center za pomoč na domu, delujoč v okviru Doma ob Savinji Celje, zagotavlja storitve, namenjene izboljšanju kakovosti življenja 

starejših v domačem okolju. V skladu s stanjem potreb po skrbi za starejše prebivalce na območju Mestne občine Celje, občine 
Vojnik, občine Dobrna in občine Štore izvajamo socialnovarstveno storitev – pomoč družini na domu.

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki za samostojno 
življenje v domačem okolju potrebujejo občasno organizirano 
pomoč drugih.

Storitve v bivalnem okolju, ki jih zagotavlja Center za pomoč 
na domu, so namenjene naslednjim upravičencem: 
•  ljudem, starejšim od 65 let; 
•  ljudem s statusom invalida; 
•   drugim invalidnim osebam z invalidnostmi, ki jim je priznana 

pravica do tuje pomoči in nege; 
•  kronično bolnim in ljudem z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
•   hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko ali najtežjo motnjo 

v telesnem ali duševnem razvoju.

Socialno varstvena storitev pomoč na domu se prilagaja potrebam 
posameznega upravičenca in zajema: 
•   pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri 

oblačenju, slačenju, umivanju, kopanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, negi …);

•   gospodinjsko pomoč (prinašanje pripravljenega obroka 
hrane, nabavo živil in pripravo obroka hrane, pomivanje 
porabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora, 
postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora …);

•   pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, spremljanje uporabnika pri 
opravljanju nujnih obveznosti, druženje, informiranje ustanov 
o stanju in potrebah upravičenca …).

Izvajanje pomoči se prične na prošnjo upravičenca ali njegovega 
zakonitega zastopnika. Pred začetkom izvajanja storitve vodja ali 
koordinatorka Centra za pomoč na domu opravi obisk na domu 
in v skladu z željami in s potrebami upravičenca ali z njegovim 
zakonitim zastopnikom izdela osebni načrt pomoči. Načrt je 
zasnovan na željah, prioritetah, življenjskih navadah in potrebah 
uporabnika, z upoštevanjem možnosti vključevanja oseb iz 
socialne mreže upravičenca.

Storitev pomoč na domu izvajajo strokovno usposobljene 
socialne oskrbovalke in oskrbovalci. Storitve izvajajo 
strokovno in v skladu z etičnimi načeli izvajalcev v socialnem 
varstvu. 

S sklenitvijo dogovora in pričetkom izvajanja storitve pomoč 
na domu, uporabnik storitve prevzame tudi obveznost plačila 
prispevka, ki ga potrdijo občine. Prispevek uporabnika v občini 
Vojnik je za uro opravljene storitve  3,70 EUR. 

Če uporabnik storitve sam ne zmore kriti stroškov izvajanja 
storitve, lahko na pristojnem Centru za socialno delo vloži 
zahtevek za oprostitev oziroma zmanjšanje plačila storitev 
pomoči na domu. Na ta način je storitev  omogočena tudi 
uporabnikom z nižjimi prejemki, ki sami celotnih stroškov 
storitve ne bi mogli kriti.

V centru za pomoč na domu izvajamo storitve za pomoč 
na domu vse dni v letu med 7. in 15. uro, po potrebi tudi v 
popoldanskem in večernem času do 22 ure.

Pri izvajanju storitve želimo biti odzivni na potrebe ljudi v 
okolju. Prizadevamo si za čim hitrejšo vključitev uporabnikov v 
storitev socialne oskrbe in s tem zadovoljitev potreb po varnem 
in dostojnem življenju ljudi v domačem okolju v krogu ljudi, s 
katerimi so preživeli večji del življenja. V ta namen Center za 
pomoč na domu zagotavlja različno paleto storitev. Za občane 
Vojnika poleg pomoči družini na domu ponujamo tudi vključitev 
v dnevni center.

Dnevni center je namenjen vsem starejšim, ki želijo živeti 
doma, vendar potrebujejo občasno pomoč, pozornost in 
druženje, česar pa doma ne morejo dobiti v času, ko so svojci 
odsotni. Uporabniki se dnevno vračajo domov, nekateri 
prihajajo le občasno, nekateri po nekaj dni v tednu. Odprt je 
vse delovne dni v tednu (od ponedeljka do sobote) med 7. in 
17. uro in deluje že šest let.

V dnevnem centru zagotavljamo dnevno oskrbo do 30 
obiskovalcem dnevno. 
V času bivanja v dnevnem centru nudimo:
• dnevne aktivnosti;
• družabnost;
• prehrano (po želji dietno);
• dnevni počitek;
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• socialno in zdravstveno oskrbo;
•  razvedrilne aktivnosti: bralne in 

pevske urice, organizirano telovadbo, 
filmske ure, družabne igre, izlete 
in sprehode, praznovanja, udeležbo 
na kulturnih prireditvah Doma ob 
Savinji Celje;

•  izdelovanje dekoracij iz različnih 
materialov;

•  vključevanje v skupine starejših za 
samopomoč.

Cena vključitve v dnevni center za 
osnovno oskrbo je 11,29 EUR na dan.

Če vi ali vaš svojec potrebujete katero 
od naštetih oblik pomoči, nas lahko 
vsak dan pokličete med 7. in 17. uro na 
telefonsko številko 03/427-95-26 ali nas 
obiščete tudi osebno v Centru za pomoč 
na domu, ki ima prostore v pritličju Doma 
ob Savinji Celje, na Jurčičevi 6 in je odprt 
vse dni v letu med 7. in 17. uro. 

Zavedamo se, da smo pred izzivom in 
nalogo, da skupaj razvijamo in razširjamo 
modele pomoči družini s starejšim 
človekom, prijazne programe oskrbe 
starejših ljudi za kakovostno staranje 
ljudi v skupnosti. Z omogočanjem 
palete storitev na domu uporabnika, z 
vzpodbujanjem  k njihovi lastni aktivnosti 
pri skrbi za samega sebe,  ob tesnem 
sodelovanju s svojci, z vsemi akterji 
podpore in pomoči, si bomo prizadevali, 
da vsak uporabnik najde želeno obliko 
bivanja v skupnosti in soustvari svojo 
vizijo življenja v njej. Vsak človek ima 
ob ustrezno organiziranih oblikah pomoči 
pravico do izbire življenja v domačem 
okolju.

Bojana Mazil Šolinc
in mag. Simona Žnidarec Demšar 

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA JE 

KONTEJNER ZA PLASTIČNE 
ZAMAŠKE POSTAVLJEN 
DESNO OD VHODA V 
OBČINO VOJNIK, Keršova 
ulica 8, v Vojniku. Kontejner je 
namenjen izključno plastičnim 
zamaškom.   

HEDVIKA BORINC – 
MAMA IN REJNICA

Rejništvo je 
najprimernejša oblika 
varstva mladoletnih 
oseb, ki so izgubile 
starše ali pa so zaradi 
neprimerne skrbi 
staršev prisiljene 
živeti izven svoje 
lastne družine. 
Rejniška družina naj 

bi bila družina, ki ima tudi svoje otroke, 
saj je za otroke v najnežnejši starosti 
v predšolskem obdobju izredno važna 
čustvena vezanost na družinsko okolje. 
Tako družinsko okolje je v družini Hedvike 
Borinc iz Hrenove v KS Nova Cerkev.

Da se človek odloči za rejništvo, mora 
imeti dobro srce in veliko ljubezni 
do otrok, verjetno pa tudi nekaj, kar 
človeka nagovarja k temu dejanju. Kaj 
je bil razlog, da ste postali rejnica?

Že v mladih letih sem si želela imeti 
veliko družino, ampak zaradi določenih 
okoliščin to ni bilo možno, zato sva se 
z možem odločila, da ponudiva varen 
dom še kakšnemu otroku. V rejništvu sva 
do sedaj imela 4 otroke. Dva sta od nas 
že odšla, dva pa sta trenutno še pri nas. 
Patricija je stara 16 let in je pri nas le ob 
koncu tedna ter med počitnicami (ker 
obiskuje šolo v Mariboru, je med tednom 
tam), Martin pa je star 12 let in obiskuje 7. 
razred osnovne šole.

Rejenci so otroci različnih starosti, od 
rojstva pa do 18. leta, ki zaradi različnih 
razlogov ne živijo s svojimi biološkimi 
starši. Vsak ima travmatično izkušnjo 
iz preteklosti ter veliko željo biti 
ljubljen. Kako vi doživljate svoje delo?

Z rejništvom se ukvarjam že 13 let in 
lahko rečem, da je včasih zelo zahtevno, 
vendar še vedno v večini primerov prijetno. 

V hiši, kjer živimo, živi tudi sin 
z družino, zato lahko rečem, da je 
precejšnja razlika med otroci, ki že od 
rojstva živijo pri starših, in otroci, kateri 
so bili le-tem odvzeti. Ti otroci se namreč 
počutijo oškodovane in prizadete, ker so 
bili odvzeti staršem in po navadi vidijo 
v socialni službi le sovražnika in ne 
ustanovo, ki jim nudi boljše življenje. 

Rejniki morate zelo veliko sodelovati 
s socialno službo in šolo. Ali ste 
zadovoljni s sodelovanjem?

Osebno kar dobro sodelujem s socialno 
službo, ne bi pa bilo slabo, če bi se socialna 
služba še bolj zanimala za otroke v 
rejništvu. Sodelovanje s šolo je zelo dobro, 
saj sem sproti obveščena o dogajanjih in 
morebitnih problemih. Malenkost slabše 
izkušnje imam z nekaterimi starši, saj 
težko razumejo obnašanje otroka, ki je 
zelo živahen in včasih malo trmast.

Kako se razumejo vaši otroci in 
rejenci?

Veliko veselje v življenju mi predstavlja 
to, da se otroci, ki so bili pri nas v rejništvu 
oz. so še, zelo dobro razumejo z mojima 
otrokoma in njunima družinama. 

Verjetno se marsikdo, ki ima dobre 
pogoje za sprejetje otroka v rejništvo, 
sooča z vprašanjem, ali bi se odločil ali 
ne. Kaj svetujete takšnim družinam?

Družinam oz. posameznikom, ki 
se ne morejo odločiti glede rejništva, 
predlagam, da ne oklevajo glede odločitve, 
ker mislim, da ni lepšega občutka, kot 
pomagati otroku s tem, da mu ponudiš 
topel in miren dom. 

Naj bo vaš dom še dolgo mirno 
zatočišče otrokom, ki potrebujejo 
nadomestno starševsko ljubezen.

Milena Jurgec

Intervju je bil narejen v času pred 
smrtjo gospoda Francija, moža gospe 
Hedvike Borinc. Ob izidu glasila 
Ogledalo družini izrekamo iskreno 
sožalje.       Uredniški odbor

ŽE DESETIČ Z BAKLAMI K 
POLNOČNICI V ČREŠNJICE

Mrzel in rahlo deževen božični večer ter 
pozna ura nista ustavila članov Društva 
TALON in ostalih pohodnikov k polnočnici 
v Črešnjice.

Hitro mine leto naokoli in polni upanja 
in radosti pričakujemo božični čas. Tako 
smo že desetič zapored organizirali pohod 
k polnočnici v Črešnjice z baklami. Pred 
odhodom nas je ogrel vroč čaj ali kuhano 
vino. Zbralo se nas je okoli petnajst 
pohodnikov. Med potjo smo imeli pri 
kapelici, kjer se nam je pridružilo še nekaj 
članov in ostalih krajanov, postanek. Ogreli 

so nas topli napitki.
Ni lepšega kot v temi in še z malo rahlega 

dežja gledati prižgane bakle, ki so ob soju 
meseca še bolj praznične. Po končani 
polnočnici smo se zopet zbrali, tokrat pri 
gospe Jožici in pogostili vse, ki so prišli, s 
kislo juho. Dogovorili smo se, da se dobimo 
tudi letos in zato že v naprej vabimo vse, ki 
vam božični čas in obisk  polnočnice nekaj 
pomeni ali morda tiste, ki na božični večer 
ostanete sami, da se nam pridružite zopet 
24. 12. 2011. 

Več nas bo, bolj nam bo pri srcu toplo. 
Stiski rok in prijazna beseda včasih pomenita 
marsikomu več kot morda kakšno darilo.

Dragica Mlinar
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ŽUPNIJSKA KARITAS 
VOJNIK – POROČILO O 
DELU V LETU 2010

Župnijska Karitas župnije sv. Jerneja v 
Vojniku šteje 18 članov in je v letu 2010 
izvedla naslednje aktivnosti: 

1.  Iz evropskih sredstev smo razdelili 
5.778 kg različnih živil (moka, riž, 
testenine, sladkor …) 84 družinam in 
posameznikom. Če k temu dodamo 
še živila, ki smo jih zbrali na nedeljo 
Karitas, prejeli od Škofijske Karitas 
Celje in dokupili sami v višini 800 €, 
pridemo na količino živil preko 6 ton.

Hrana je bila razdeljena v štirih 
delih.

2.  Socialno ogroženim družinam in 
posameznikom smo plačali položnice. 
Skupni znesek teh izdatkov je 1000 €.

3.  Organizirali in izvedli smo pogostitev 
na naš župnijski praznik, Jernejevo 
nedeljo. 

4.  V cerkvi Sv. Jerneja smo organizirali 
miklavževanje. Darilo je prejelo 160 
otrok. Miklavž pa je obiskal, kot že 
leta prej,  tudi Špesov dom in obdaril 
tamkajšnje oskrbovance.

Tudi v letu 2011 želimo nadaljevati 
z dobrodelnimi aktivnostmi. Žal pa še 
vedno nimamo dovolj podatkov o ljudeh, 
ki so v naši župniji v socialni stiski 
(zaradi onemoglosti, nizkih dohodkov, 
brezposelnosti …). Seznam pomoči 
potrebnih bi namreč želeli razširiti tudi na 
te ljudi, za katere sedaj ne vemo. Zato se 
po tej poti obračamo na bralce Ogledala, 
če vedo za koga, ki je v socialni stiski, 
ali če je kdo sam izmed vas v stiski, da 
pokličete telefonsko številko 041509586 
/Darinka Preložnik/.

Zavedamo se, da smo s sredstvi 
omejeni, zato ne moremo delati velikih 
stvari – delamo pa lahko majhne z veliko 
ljubezni, tudi z vašo pomočjo. Zato hvala 
tudi za vse vaše darove.

Darinka Preložnik

Kratki dnevi in dolge noči ter mraz so 
krivi, da se naši stanovalci raje zadržujejo 
v toplem objemu doma in le najbolj 
pogumni se podajo na sprehode po okolici, 
ali celo v trg.

Se pa nekateri ob večerih pridno zbirajo 
v kapelici, kjer župnik Franc Brecl vsak 
večer daruje mašo. Tiho petje, molitev in 
vzpodbudne besede gospoda Brecla dajejo 
pogum bolnim, osamljenim in tistim, 
ki jim vera daje moč za premagovanje 
starostnih tegob. 

Še posebej je bilo v naši kapelici 
slavnostno na božič, ko so nas obiskali 
pevci iz Vojnika in mašo popestrili s 
petjem lepih božičnih pesmi. Zapeli pa 
so tudi tistim, ki v kapelico ne zahajajo – 
po večerji v avli doma, zbranim pa je za 
praznike voščil župan Beno Podergajs, 
ki ima skrb, da se tudi pri nas za božič 
slišijo stare praznične melodije. Ta je s 
svojimi pevskimi prijatelji obiskal dom 
tudi na predzadnjo noč starega leta, ko 
sta ob prazničnem programu, ki so ga 
ob pevcih pripravili zaposleni v domu, 
voščila stanovalcem in zaposlenim skupaj 
z direktorjem. Sledil je tradicionalni 
ognjemet, ki so ga zbrani navdušeno 
pospremili z gromkim aplavzom.

Po praznikih se življenje zopet vrača v 
ustaljene tire, božične in novoletne okraske 
so zamenjali Valentinovi srčki. 

V marcu pa nas čakata še pustno 
rajanje in dan žena – proslavo ob tem 
prazniku pa nam letos pripravljajo učenci 
OŠ Frankolovo, o tem, kako so se nam 
predstavili, pa več v naslednji številki 
Ogledala.

Elči Gregorc

Na prireditvi v Špesovem domu decembra 2010

Utrinki iz Špesovega doma
Pa smo tudi pri nas obrnili še en list starega in se smelo podali novemu letu naproti.
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DARILO KRAJEVNE 
SKUPNOSTI IN TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA NAŠIM 
NAJMLAJŠIM 

V izvedbi gledališča Unikat iz Ljubljane 
smo si ogledali predstavo OD KOD SI, 
KRUHEK?

Junakinjo Ano smo z navdušenjem 
spremljali na njeni pustolovščini. Ob njej 
smo spoznali, da imamo sveta toliko, 
kolikor ga darujemo drugim. Odkrivali 
smo, kako nastane kruh in kako nastanejo 
človeška grabežljivost, pohlep, modrost 
in dobrota.

Krajevni skupnosti in Turističnemu 
društvu Nova Cerkev se zahvaljujemo za 
donacijo predstave.

Otroci in kolektiv šole in vrtca iz Nove Cerkve

Šole in vrtci

Predstava Od kod si, kruhek?

MIKLAVŽEV SEJEM 
V mrzlem nedeljskem dopoldnevu so 

se članom TD Nova Cerkev ob praznično 
okrašenih stojnicah pridružili tudi naši 
učenci. Prodajali so voščilnice, muce, 
medvedke in naprstne lutke. Kljub mrazu 
je bilo prijetno, saj so bili kupci dobri, 
prav tako pa tudi palačinke in čaj, s 
katerim smo se ogreli.

Ida Gobelnik, 
POŠ Nova Cerkev

Miklavžev sejem

ODPADKI SO TUDI NAŠA SKRB
V decembru smo učenci prve triade z 

gospo Natalijo Aškerc iz podjetja Simbio 
obnovili znanje o pravilnem ločevanju 
odpadkov. Čeprav smo bili prepričani, da 
težav ne bo, smo se motili. Obljubili pa 
smo, da se ne bomo zmotili in v naravo 
odvrgli plastike, ki potrebuje za razgradnjo 
kar 500 let.

POŠ Nova Cerkev

VESELO V NOVO LETO
Predzadnji delovni dan v letu so nas prijatelji iz Vrtca Mavrica povabili na vožnjo 

z božičnim vlakcem. Odpeljali smo se v Socko, kjer smo se odpravili na sprehod do 
graščine. Z bližnjega hriba smo videli celó v Novo Cerkev, kamor smo se prav tako vrnili 
z vlakom. Nadvse smo uživali.

Brez glasbe in Božička ni slovesa od starega leta. Tako smo se zadnji dan pred prazniki 
ob glasbi zabavali v telovadnici, kjer smo peli in plesali skupaj z Božičkom. Po malici je 
sledil še ogled DVD-ja zimske prireditve, kjer smo se nasmejali tudi sami sebi.

Ida Grobelnik, 
POŠ Nova Cerkev

Graščina v Socki 

Božiček na obisku
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OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM 
PRAZNIKU

Na POŠ Nova Cerkev smo Prešernov 
dan obeležili z glasbenim koncertom, v 
katerem je sodelovalo 28 učencev. Nad 
izvajalci smo bili izjemno navdušeni. 
Veseli smo, da se je našemu povabilu 
odzvala predsednica KUD Nova Cerkev 
Andreja Štravs, ki je otroke prijazno 
nagovorila. Ker pa jo poznamo tudi 
kot pripovedovalko pravljic, igralko in 
lutkovno animatorko, nam je ob prazniku 
podarila lutkovno predstavo Trije 
prašički. S parodijo na originalno zgodbo 
znanih »prašičjih« bratcev smo spoznali, 
da je lahko strašni in hudobni volk tudi 
zelo nežen in prijazen.

Za prijetno dopoldne se zahvaljujemo 
gospe Andreji, Gregi Žibretu, 
nastopajočim glasbenikom, pa tudi vsem 
otrokom, ki so dokazali, kako odlično 
obvladajo kulturno obnašanje.

Ida Grobelnik, 
POŠ Nova Cerkev

Šole in vrtci

Prijazen volk v rokah animatorke 
Andreje Štravs

Učenci so se predstavili z različnimi 
kulturnimi točkami

Pot skozi vas in čas 
Veseli december je poln pričakovanja novega, a hkrati poln spominov in doživetij 

preteklega leta. Tudi otroci, vzgojiteljice in učiteljice POŠ Socka smo se ozrli v domišljiji 
nazaj. Potovali smo skozi domačo vas in čas. Naše potovanje smo predstavili na novoletni 
prireditvi, 22. 12. 2010, staršem, krajanom Socke in vsem povabljenim. 

Ob slikovni predstavitvi prelepe Socke 
in trdega kmečkega dela že od nekdaj 
pridnih Sočanov smo zaigrali pastirske 
igre, prepevali ljudske pesmi, igrali na 
flavtice, plesali otroške ljudske plese, 
opazovali delo predice Milke Omerza in 
se ob harmoniki tudi živahno zavrteli. Čas 
»potovanja« je vsem nam na odru in ob 
njem hitro minil. 

Z lepimi voščili in željami smo se še za 
korak približali novemu letu. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
Soškim oglarkam, ki so nam posodile 
posnetke, na katerih so predstavljale 
kmečko delo nekoč, in gospe Milki 
Omerza, ki je kot babica predica sodelovala 
na naši prireditvi.

Nataša Čerenak

DEJAVNOSTI NA POŠ NOVA CERKEV, 
oddelek podaljšanega bivanja
Počasi se daleč pride 

Marsikatera babica zmore iz 
volne, blaga in sukanca ustvariti 
čudeže. Dandanes se žal spretnost 
šivanja in pletenja izgublja. Otroci 
iz oddelka podaljšanega bivanja 
so dokazali, da imajo tudi sami 
spretne prste ter dovolj vztrajnosti, 
da lahko kaj sešijejo. Plod tega so 
šivane naprstne lutke. Sešili smo 
jelenčke, kužke, muce, ovčke, 
palčke … Ponosno smo jih tudi 
nataknili na prste in polni domišljije 
odpotovali v čudoviti svet lutk.

Osvojena spretnost

Ob mednarodnem dnevu 
invalidov smo v mesecu januarju 
medse povabili članice Občinskega 
društva invalidov iz Celja. Prijazne 
gospe so nam predstavile skrivnost 
uspešnega pletenja. Najtežje je 
bilo začeti, a je tudi tokrat zmagala 
vztrajnost z dobro voljo in tako 
se lahko pohvalimo, da znamo že 
nekaj vrstic splesti sami. Gospem 
še enkrat iskrena hvala.

Natalija Mažič
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OGLEDALO NA OBISKU V VRTCU MAVRICA

 Otroci prvega starostnega obdobja (2–3 leta) so spoznavali 
novo tehniko –  praskanko, s paličico so risali po črni podlagi 
in se čudili, od kod se pojavljajo barvne sledi.

Skupina, ki se cel mesec posveča žabicam: žabice bodo z 
regljanjem odgnale zimo.

Otroci drugega starostnega obdobja so nam takole skupno 
pozirali. Njihov projekt so eksperimenti z vodo.

Kljub ustvarjanju s pečatniki in sestavljanju stolpa so bili 
pripravljeni na poziranje.

Srčki so ustvarjali srčke iz DAS mase in jih krasili s semeni.

Red je vedno pas pripet. Nekaj odpadne embalaže, lepila in že 
so tu njihovi avtomobilčki, ki so jih naredili sami.
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Šole in vrtci

Bralni stolček je za branje in pripovedovanje pravljic. 
Pripovedujejo tudi otroci.

Kako do sveže zelenjave pozimi? Otroci povedo, da s kalčki, 
za katere pa je treba znati poskrbeti. In oni to obvladajo. Svoje 
veščine bodo prikazali na Altermedu.

Izmenično skupino smo zmotili pri slikarskem ustvarjanju.

Ustvarjalci  magnetkov  iz plastelina in fimo mase.
Lidija Eler-Jazbinšek 

Foto: Jure Vovk

PROSTORSKA STISKA 
OB NOVOGRADNJI

Skupaj z Občino in OŠ Vojnik smo iskali rešitve, kam z otroki, 
upravo in kuhinjo, ko se bo gradil vrtec. Tako bomo lahko v času 
izgradnje koristili prostore za štiri skupine otrok, kuhinjo in 
upravo v šoli. Dodatni prostor bomo pridobili še v obnovljenem 
župnišču. 

Starše bomo o selitvi ter kam, kako in kdaj, informirali na 
roditeljskih sestankih. S pripravo prostorov za vselitev v začasne 
prostore pričnemo že v februarju, v času počitnic. Upam, da bodo 
predvideni termini tudi realizirani. 

Zvonka Grum
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PROJEKT „BEREMO Z 
MAČKOM MURIJEM“

Ker učenci radi berejo in se družijo s knjigo, odkrivajo lepoto 
besed, zbranih v lepe zgodbe, smo se v letošnjem šolskem letu 
odločili in pristopili k evropskemu projektu „BEREMO Z 
MAČKOM MURIJEM“.

Z  Murijem beremo učenci OŠ Vojnik od prvega do petega 
razreda. Cilj projekta je seveda druženje s knjigo, kar pa nam ni 
težko. Učenci imajo knjigo radi, naloga nas učiteljic pa je, da jim 
to omogočimo in jih, če je potrebno, malo vzpodbudimo, kadar 
jim volja do branja upade.

Projekt je zasnovan na osnovi druženja. Vsak razred dobi 
partnerski razred iz druge šole, ki prav tako sodeluje v projektu, 
kar je nekaj novega za nas. Razred se razredu predstavi, kar smo 
v večini že storili, in mu poroča o delu v razredu. Med delom pa 
nas seveda spremlja lutka mačka Murija.

Prvi razredi bodo knjige brali v šoli ter jih z najrazličnejšimi 
dejavnostmi podoživljali in ustvarjali.

Drugošolci bodo lutko odnesli domov in z njo preživeli dva dni. 
Skupaj s starši bodo zapisali svoja doživetja ob druženju z lutko. 
Tako bomo ustvarili dnevnik mačka Murija. Knjige bomo brali v 
šoli in jih prav tako kot prvošolci podoživljali na najrazličnejše 
načine. Ker znamo že brati in pisati, bodo seveda naše aktivnosti 
tudi pisne. Podobno se bodo s knjigo družili tudi tretješolci. Tudi 
oni se bodo z Murijem družili doma in v šoli pridno brali.

Četrto- in petošolci pa so že veliki. Ti so svoje predstavitve 
napisali sami in jih po elektronski pošti poslali svoji učiteljici. 
Tudi knjige, ki jih bodo prebirali doma,  bodo pisno predstavili  
preko računalniškega zapisa. 

Torej, za vsakega nekaj novega, za vsakega drugačen izziv. Vsi 
pa smo veseli, da se lahko družimo z mačkom Murijem. Celoten 
projekt bomo popestrili tudi z ogledom gledališke predstave 
„Maček Muri“.

Milanka Kralj,
OŠ Vojnik

Šole in vrtci

UČENCI, STARŠI IN KRAJANI SOCKE 
S SKUPNIMI MOČMI OHRANJAMO 
NARAVO 

Na naši šoli že vrsto let zbiramo odpadni papir in iztrošene 
baterije. Letos pa smo akcijo še razširili na zbiranje odpadnih 
kartuš, tonerjev, mobitelov, …

Radi bi se zahvalili vsem krajanom, ki so se pridružili našim 
akcijam. Tako smo s skupnimi močmi uspešni pri omenjenih 
zbiralnih akcijah in na tak način ohranjamo naravo čisto in lepo, 
ob tem pa otroke učimo, kako pomembno je skrbeti za naš planet 
in da pri tej skrbi lahko pomagajo tudi sami.  Hvala vsem!

Nataša Čerenak

OD KOD SI, KRUHEK? 

V zadnjem tednu decembra smo se odpravili v Novo Cerkev, 
kjer smo si ogledali gledališko predstavo “Od kod si, kruhek?” 
Predstavo sta nam ob praznikih podarila Krajevna skupnost 
Nova Cerkev in Turistično društvo Nova Cerkev, obema se 
iskreno zahvaljujemo. V predstavi smo izvedeli, kako nastane 
kruhek – od pšenice do trgovine. Predstava je bila poučna in 
zelo zabavna. 

Lidija Vrečko

Odlomek iz predstave Od kod si, kruhek?
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PROJEKT HOLIDAY CARD EXCHANGE – 
izmenjava novoletnih voščilnic

V letošnjem šolskem letu smo se v OŠ Vojnik vključili v 
mednarodni projekt Holiday card exchange. 

V projektu smo sodelovali s šolami po celem svetu. S temi 
šolami smo si izmenjali novoletne voščilnice. Vsakega prispelega 
paketa voščilnic smo se zelo razveselili. Na zemljevidu sveta smo 
si pogledali, od kod je paket prispel in z zanimanjem prebrali nam 
namenjena voščila v angleškem jeziku. Zadnji teden v decembru 
smo pripravili razstavo prejetih voščilnic v telovadnici naše šole.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani naše šole. Na 
njej si lahko ogledate tudi fotografije z razstave.

Maja Kovačič,
OŠ Vojnik

Šole in vrtci

Projekt Holiday card exchange

Lutkarska sekcija 
Lutkarska sekcija Turistično-kulturnega društva Globoče – 

Dedni Vrh je v veselem decembru 2010 kar nekajkrat gostovala 
v različnih krajih s svojo lutkovno igrico »Rdeča Kapica«. 
Skupino sestavljajo lutkarji: Andreja Štravs, Božena Delčnjak, 
Iris Vrenko, Mirko Zorec in Jože Žlaus, ki je izdelal lutkovni 
oder, lutke in poskrbel za tehnični del izvedbe lutkovne 
predstave.  Andreja Štravs, ki je tudi vodja lutkarjev, pa v 
prihodnje zagotavlja še kar nekaj nastopov v šolah, vrtcih in še 
kje drugje.

TKD GDV

KUHARJI

"Tudi mi zmoremo", smo si rekli in se pripravili na delo. Učenci 
so od doma prinesli valjčke, modelčke za kekse in predpasnike. 
Da smo bili pravi kuharji, smo si naredili preproste kuharske 
kape, se pogovorili o delu in se razdelili v skupine. V naši šolski 
kuhinji so nam pripravili testo in ostale pripomočke. Tako smo 
lahko pričeli z delom. Testo smo valjali, gnetli, vanj odtiskovali 
modelčke, malo potresli z moko in znova gnetli, valjali, 
odtiskovali ... Pri vsem tem pa zelo uživali. Ko smo zapolnili 
zadnji prostorček na pladnju, smo pladnje odnesli v kuhinjo, kjer 
so nam kekse zlato rumeno zapekli. Dišalo je po vsej šoli in 
vedeli smo, da bodo dobri. Zahvala gre gospodu Branku Špesu 
in gospe Poloni Sevšek za pomoč pri peki, kajti keksi so bili res 
odlični! Takšnih dni se še posebej veselijo otroci, saj povežemo 
prijetno z delom in ob takšni »igri« se veliko naučijo. Morda 
pa bo nekoč prav naš mali kuharček kdaj postregel z domačimi 
keksi tudi vam!

Učiteljice 1. razredov 
OŠ Vojnik

OBVESTILO

»VRNI BATERIJE BREZ ENERGIJE«

V projektu zbiranja odpadnih baterij, ki ga koordinira 
družba Interseroh, »VRNI BATERIJE BREZ ENERGIJE«,  
že nekaj časa uspešno sodelujeta obe osnovni šoli 
Frankolovo in Vojnik s podružnicami.

Obveščamo vas, da smo se v letošnjem letu odločili za 
pristop k tej akciji tudi v občini in krajevnih skupnostih. 
Tako vse iztrošene baterijske vložke lahko oddate v 
posebne škatle, ki so na sedežu Občine Vojnik, v pisarnah 
vseh treh krajevnih skupnosti: Frankolovo, Nova Cerkev 
in Vojnik ter v prostorih Knjižnice v Vojniku. Odpadne 
baterije lahko oddate v njihovem poslovnem času.

Naredimo skupaj nekaj dobrega za naše okolje.
OBČINSKA UPRAVA
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PRAZNIČNA PRAVLJICA V 
ŠMARTNEM

Z gledališko skupino POŠ Šmartno smo 
za novoletno prireditev pripravili priredbo 
Andersenove pravljice KRALJIČNA 
NA ZRNU GRAHA. K sodelovanju smo 
povabili mamice naših učencev, pa tudi 
enega očka. V predstavo je bilo vloženega 
ogromno truda, saj smo z vajami začeli že 
v mesecu oktobru.  

Sodelovali so starši naših učencev: 
Irena Šelih Jezernik, Mojca Kugler, Silvija 
Levstik, Marička Petar, Zinka Potočnik, 
Renata Sojč, Brigita Srebočan in Andrej 
Šelih.

Dvorni plesalci so prikazali starinske 
plese pod vodstvom Marjane Pikelj. Dvorni 
pevci so zapeli pod vodstvom Mojce 
Podjavoršek. S svojimi vragolijami so nas 
zabavali dvorni norčki pod vodstvom Maje 
Drobnič Grosek.  Otroci iz šmartinskega 
vrtca pa so zaplesali pod vodstvom Sonje 
Jankovič.

Monika Dimec

Elektrarna na šoli v Vojniku
V mesecu decembru, ko je bilo že vse 

praznično, je v vojniški šoli prvič zasvetila 
lučka, ki je bila rezultat sončne elektrarne 
na naši šoli. Učenci smo zvedeli, da bo 
na strehi nastala elektrarna, a si nismo 
predstavljali, kako bo. Še dobro, da imamo 
gospo ravnateljico, ki ima vedno nove 
ideje in se je spomnila tudi te možnosti. 

Ob veliki pomoči uslužbencev naše 
občine in uspešnega izvajalca je bila 
njena ideja uresničena. Učenci pa se ob 
tem učimo in vzgajamo, da je potrebno 
varovati naravo in za razvoj uporabljati 
naravno energijo.

Sonja Marguč, 6. razred
Foto: Jelka Kralj

Šole in vrtci

Učenci opazujejo sončno elektrarno

Čebelji dan na OŠ Frankolovo
Tudi v letošnjem letu smo se na Osnovni šoli Frankolovo 

pridružili akciji slovenskih čebelarjev “En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev”. Poleg medenega zajtrka smo pripravili še 
druge aktivnosti.

Z radijsko oddajo smo pri učencih 
želeli poudariti skrb za čebele in s tem 
za okolje. Učence smo seznanili s tem, 
da je vloga medonosnih čebel v naravi  
nenadomestljiva, saj so nujno potrebne za 
ohranjanje naravnega ravnovesja. Spoznali 
so tudi glavne vzroke poginjanja čebel, 
pravila pri uporabi pesticidov in negativni 
vpliv mobilnih telefonov na čebele.

Učenci 1. razreda 
so čebelice ustvarjali 
pri likovni vzgoji in 
pripravili zanimivo 
razstavo v jedilnici. 
Z razstavo v prvem 
nadstropju pa želimo 
učence seznaniti s 
čebelami in problemi 
njihovega izginotja. 
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V sklopu akcije so učenci prejeli 
zgibanko »Čebelica, moja prijateljica«. 
Zgibanka v sliki in besedi pojasnjuje 
pomen čebele za okolje, pridobivanje 
čebeljih pridelkov in njihovo koristnost. 
Učenci in starši si lahko v zgibanki 

preberejo tudi vse o čebeljem piku: zakaj 
piči čebela, ali je čebelji pik lahko nevaren 
in kako ravnati v primeru čebeljega pika.

Učenci OŠ Frankolovo so med z 
veseljem jedli. Skozi celoten dan se je na 

šoli čutil »čebelji« utrip, v ušesih učencev 
pa je odmevala znana Slakova pesem o 
čebelicah.

Jožica Apšner, prof.,
OŠ Frankolovo

Šole in vrtci

Angleški vikend na Osnovni šoli Vojnik
Na naši šoli smo 4. in 5. februarja 2011 osmošolcem in devetošolcem organizirali Angleški vikend z željo, da bi znanje tujega 

jezika, ki ga pridobijo pri pouku, uporabili v medsebojni komunikaciji. V petkovem popoldnevu je 38 učenk in učencev delalo v 
štirih delavnicah: Razlika med ameriško in angleško angleščino (Dragica Filipčič, prof.), Različne igre po angleško (Vesna Kolin), 
Matematika po angleško (Dubravka Milovanović), Peka Chocolate-Chip Brownie Duble-Deckers (Grega Rojc in Lovro Gmajner). 
Po večerji smo si ogledali film z angleškimi podnapisi in potem še dolgo v noč nismo mogli zaspati.

V soboto sta prišla k nam še dva gosta. Svetovna popotnica 
Benka Pulko je dekletom pripovedovala o svojih potovanjih z 
motorjem. Pokazala je posnetke srečanj z različnimi kulturami. 
Poudarila je tudi, kako malo človek potrebuje za preživetje (in to 
vse po angleško). Eric Lundgren, delavec na Ameriški ambasadi 
v Ljubljani, pa je fantom predstavil ameriški nogomet (tudi če bi 
želel, jim ni znal po slovensko ničesar povedati). Pri teoretični 

in praktični predstavitvi mu je pomagal še  naš nekdanji učenec 
Lovro Gmajner. 

Prepričan sem, da je bil naš namen dosežen: čim več govoriti 
angleško in premagati tremo pri uporabi tujega jezika.

Vodja projekta: Grega Rojc

Eric Lundgren, je fantom predstavil ameriški nogomet

Benka Pulko je dekletom predstavila svoje potovanje

Mesec marec je še posebej posvečen dekletom, ženam, materam, starim materam. Tudi 
krščanski praznik – praznik Marijinega oznanjenja, je še na poseben način povezan  z 
materinstvom in s pojmom postati mama in za vedno ostati mama. Kot krščanska ljudska 
stranka se zavedamo, da je potrebno ženskam v naši družbi dati iskreno dostojanstvo in 
spoštovanje, ne le ob praznikih, temveč sleherni trenutek.

Pesnik Ivan Albrecht je o materi med drugim takole zapel:

»O nebesih bom zapela,
ki so dana mi bila,

ko v naročje prvič vzela
sem otroka svojega«. 
(iz pesmi »Mati poje«)

Ob materinskem dnevu in ob 8. marcu vam, drage matere, žene in dekleta, Občinski odbor 
N.Si Vojnik iskreno čestita za vaš praznik.

V počastitev praznovanja materinskega dneva vas prisrčno vabimo  na kulturno prireditev, ki 
bo v petek, 25. marca 2011, s pričetkom ob 18.30, v Kulturnem domu v Vojniku.

Vljudno vabljeni!
 Občinski odbor N.Si Vojnik433. november 2009 OgledalO 11/72

CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

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.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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PGD Vojnik sem dolžan opravičilo, ker 
smo ob istih naslovih dveh vsebinsko 
različnih sestavkov objavili napačnega. 
Avtorju Karlu Kasesniku se opravičujem za 
neljubo napako.

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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RODITELJSKI SESTANEK Z 
DELAVNICO
ZA STARŠE IN UČENCE

V 4. razredu OŠ Frankolovo imam že vrsto let roditeljske 
sestanke z delavnicami za starše in učence. V tem šolskem letu sem 
organizirala delavnico, na kateri smo izdelovali vodne zbiralnike.

Namreč kot učiteljica se zavedam, da so odnosi med učenci, 
učitelji in starši zelo pomembni, zato razvijam dobre medsebojne 
odnose tudi na roditeljskem sestanku, na katerega povabim 
učence in starše. Po kratkem kulturnem programu, ko nastopajo 
prav vsi učenci, po prijetnem druženju ter medsebojni pomoči in 
sodelovanju, nastane še zahteven izdelek, vodni hram. Starši v 
skrbi in ljubezni do svojih otrok združijo prijetno s koristnim. S 
preprosto metodo sodelovanja je uspeh zagotovljen že vnaprej. 
Tudi učiteljevo zadovoljstvo je veliko, ker se realizirajo standardi 
znanja in razvijajo boljši, zaupljivejši medsebojni odnosi. Najbolj 
veseli so gotovo učenci, ker še nimajo dovolj razvitih ročnih 
spretnosti za tako zahtevno delo in izdelka brez pomoči odraslih 
ne bi uspešno naredili. Uspešni in zadovoljni otroci pa so gotova 
naša največja sreča. 

Roditeljski sestanek z imenovano vsebino, s posebnim 
pristopom k delu v obliki delavnice in načinom sodelovalnega 
učenja ter zgledovanjem po odraslih, spominja na star kitajski 
pregovor, ki pravi:

“NE DAJMO JIM RIBE,
NAUČIMO JIH LOVITI  JO!”

Greta Jošt,
OŠ Frankolovo
Foto: Greta Jošt

RODITELJSKI SESTANEK SKUPAJ S STARŠI
V četrtek, 21. 1. 2011, smo imeli 2. roditeljski sestanek. Bil je 

nekaj posebnega, saj smo prišli vsi učenci skupaj s starši. 

Najprej smo začeli s kulturnim programom. Peli smo pesmice 
in plesali, Tadej pa nam je igral na harmoniko. Vsi smo prebrali 
novoletne želje, ki smo jih napisali za svoje starše. Pri mojem 
voščilu so se starši kar malo smejali. Nato je nadaljevala 
učiteljica. Povedala je, kje smo uspešni, kje se bo treba potruditi, 
kako je z disciplino ter koliko imamo plusov in sončkov. Pri 
zadnji točki sestanka pa so nam pomagali tudi starši. Izdelovali 
smo vodni hram. Skupaj smo morali zvezati štiri velike pokončne 
in osem malih paličic. Imeli smo kar nekaj težav, saj je bila žica 
iz delovnega kompleta pretanka. Še dobro, da je imela učiteljica 
pripravljeno debelejšo žico. Ko sem skupaj z mamico in atijem 
dokončal stolp, je učiteljica nanj napisala moje ime, da sem ga 
lahko dal na razstavo.

Na sestanku mi je bilo zelo všeč. Upam, da bomo otroci še kdaj 
lahko prišli na sestanek skupaj s starši.

Florjan Gorenšek, 4. razred
OŠ Frankolovo

Šole in vrtci

Srečni in nasmejani obrazi četrtošolcev
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Društva

ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

Vsako leto se vesela druščina zberemo 
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto 
leto, odkar sodelujemo z diplomirano 
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se 
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri 
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč. 
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen 
recept in kakšen zdravilni čajček prav 
koristita.  Z veseljem se zberemo in gremo 
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi 
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! 
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi 
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam 
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

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

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

15. OKTOBER – DAN KMETIC

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

Veronika Marguč
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O temi so mladi že razpravljali v okviru razrednih ur na 
posameznih osnovnih šolah, v okviru različnih krožkov in 
interesnih skupin in na občinskih otroških parlamentih.

Regijskega parlamenta se je udeležilo 25 predstavnikov 
občinskih parlamentov, ki so zastopali 12 občin, in sicer Celje, 
Vojnik, Dobrno, Štore, Vitanje, Slovenske Konjice, Loče, Zreče, 
Laško, Rimske Toplice, Šentjur in Dobje. Zbrane sta na začetku 
pozdravili ravnateljica Osnovne šole Vojnik, Majda Rojc in vodja 
občinske uprave Občine Vojnik, Mojca Skale.

Poleg poslancev in njihovih mentorjev so se parlamenta 
udeležili tudi predstavniki Občine Vojnik in ostali gostje. 
Ustvarjalno razpravo so vodile Anja Dimec iz OŠ Vojnik, Sarah 
Tkalec iz OŠ Lava in Sabina Čufer iz II. OŠ Celje.

Mladi parlamentarci so bili zelo delovni in so prišli do 
številnih sklepov, in sicer:
1.  V medijih bi morali več pozornosti posvetiti razvoju vrednot in 

objaviti zgodbe prijateljstva, pomoči, o ustvarjanju mladih ...
2.  Starši bi morali bolj spremljati vsebine medijev, ki jih gledajo 

mladi. Iz opravljenih raziskav se vidi, da večina staršev ne ve, 
kje mladi pridobivajo različne informacije.

3.  Mediji bi morali pri določanju vsebin k sodelovanju povabiti 
strokovnjake s področja razvojne psihologije (kaj je primerno 
in kaj škodljivo).

4.  V šolah bi bile zaželene vsebine, ki bi omogočale kritičen 
odnos do vsega, kar nam ponujajo najrazličnejši mediji. Le-
ti večkrat teme predstavijo enostransko, zato je prav, da o 
njihovi vsebini razmislimo in šele nato presodimo.

5.  Za varno uporabo interneta in spletnih orodij mladi 
potrebujemo več informacij, znanja, zato bi bilo dobrodošlo 
kakšno izobraževanje na to temo.

6.  Pornografija ni primerna za mladostnike in je prelahko 
dosegljiva v vseh medijih. Mediji nam na ta način vsilijo 
napačno mnenje o ljubezni.

7.  Resničnostni šovi nas poneumljajo, ljudje v njih pa sodelujejo 
le zaradi denarja in medijske prepoznavnosti.

8.  Nasilje se vedno pogosteje pojavlja v računalniških igrah in 
filmih. Najbolj mu podležejo fantje, ki so zaradi tega tudi bolj 
nasilni v realnem življenju. Starši bi morali biti aktivnejši pri 
preprečevanju dostopa mladim do nasilnih vsebin.

9.  Socialna omrežja so nevarna zaradi zlorabe osebnih podatkov. 
Zaradi njih se mladi manj družimo in gibljemo. Tudi spletne 
klepetalnice so nevarne zaradi lažnih predstavitev oseb.

10.  Preko medijev so možna tudi izsiljevanja in zavajanja: 
neprimerne slike, reklame, lepotni ideali, izmišljene vsebine.

11.  Mediji imajo velik vpliv na mlade, ker narekujejo način 
življenja in nas seznanjajo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ta 
vpliv je lahko dober (izobraževalni filmi in internet, novice, 
znanstvene revije ...) ali slab (reklame, zavajajoče novice, 
rumeni tisk, nasilni filmi, virtualno življenje, nasilne risanke).

12.  Rešitve: seznaniti mlade, kaj škoduje, zavarovanje spletnih 
strani, družinski filtri na internetu, delavnice in pogovori o 
temah v šoli, izobraževanje o internetu, družinska vzgoja.

13.  Na medije je potrebno gledati z razdalje. Svojo pravo mejo si 
mladi ustvarjamo iz vzorov staršev, zato je njihova vloga pri 
izbiri medijev zelo pomembna.

14.  Več pozornosti bi odrasli morali nameniti organizaciji in 
ponudbi kakovostnih prostočasnih dejavnosti, ki bi bile 
dostopne vsem. Tako bi mladi ne bili toliko prepuščeni zgolj 
medijem in bi se več ustvarjalno družili.

15.  Virtualni svet nas je preveč obsedel, posrkal vase. Recimu mu 
NE in pojdimo v naravo, pogovorimo se s starši, prijatelji ... 

16.  Ljudje sami smo dali medijem moč in preveč svobode, dovolili 
smo jim, da posegajo v naš intimni prostor. Zavedajmo se 
tega dejstva in bodimo kritični in izbirčni.

17.  V mladinskih revijah pogrešamo izobraževalne vsebine.
18.  Za pregled spletnih vsebin in izločanje škodljivih vsebin bi 

morala poskrbeti država. Prav tako bi bilo potrebno natančno 
označiti škodljive vsebine na TV in vsebine, ki niso primerne 
za otroke, prestaviti v kasnejše nočne ure.

19.  Informacije o škodljivosti medijev bi nam morali posredovati 
ljudje, ki so bili žrtve zlorab.

20. Mediji bi ne smeli objavljati nepreverjenih novic.
21.  Pravila oblačenja, vedenja, vrednot ... si postavljajmo sami in 

ne pustimo, da nam ga vsiljujejo mediji!
22.  Prednost moramo dati osebnemu stiku in medsebojnemu 

druženju.

Skupna ugotovitev parlamenta je bila, da se mladi vplivu 
medijev ne moremo izogniti, lahko pa s pomočjo staršev, 
vzgojiteljev, učiteljev itd. oblikujemo kritičen odnos do njih. 
Prav tako se moramo zavedati, da nam morajo biti na prvem 
mestu še vedno prijatelji v živo in prijazen stisk roke.

Državnega otroškega parlamenta se bodo udeležili naslednji 
predstavniki: Anja Dimec (kot novinarka) iz OŠ Vojnik, Sarah 
Tkalec iz OŠ Lava, Sabina Čufer iz II. OŠ Celje, Gloria Magerl 
iz OŠ Ljubečna, David Pušnik iz OŠ Dobrna, Rožle Toš iz III. 
OŠ Celje in Žiga Podgrajšek iz OŠ Pod goro Slovenske Konjice. 
Poslance bosta spremljali mentorici Majda Petan in Lidija 
Orličnik.

Simona Žnidar, 
mentorica Otroškega parlamenta

Šole in vrtci

SKLEPI REGIJSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 
V sredo, 9. 2. 2011, je na OŠ Vojnik potekal regijski otroški parlament, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Medobčinskim 
društvom prijateljev mladine Celje. Tema je bila VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA. Mladi so 
temo izbrali na zadnjem nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije v februarju 2010.

Udeleženci otroškega parlamenta v OŠ Vojnik
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ŠTEFANOVO
Skrb Turističnega društva Nova Cerkev za ohranjanje šeg in 

tradicije ter oživitev kraja je tudi tokrat botrovala dejstvu, da smo 
leto zaključili s tradicionalno prireditvijo – z blagoslovom konj.

V Novo Cerkev je kljub snežnemu vremenu prišlo 23 
konjenikov s konji, ki so prejeli blagoslov patra Alojzija Cvikla. 
Šega prinaša zdravje živini in tudi ljudem, saj blagoslovljena sol 
in voda prinašata zdravje. 

Pridni člani Turističnega društva so konjenike in vse vaščane 
povabili na tradicionalni golaž, ki sta ga skuhala Branko in Čato, 
prireditev pa je podprl tudi predsednik KS Nova Cerkev, ki je v 
spomin na blagoslov  konjenikom podelil kolajne.

Bilo je prijetno druženje ob ognju, kuhanem vinu in golažu. 
Tako smo zaključili leto 2010 in si s številnimi vaščani voščili 
sreče in zdravja v novem letu.   Alenka Prebičnik Sešel

OBČNI ZBOR
Dne 22. 1. 2011 je v dvorani Gasilskega doma v Novi Cerkvi 

potekal občni zbor članov Turističnega društva Nova Cerkev. 
Udeležila sta se ga tudi župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs 
in članica Odbora za družbene dejavnosti Eva Šeško. Oba sta 
pozdravila delo in prizadevnost članov in članic društva ter jim 
izrazila podporo. Predsednica društva Alenka Prebičnik Sešel je 
podala poročilo o delu društva v preteklem letu in poudarila, da 
so člani in članice izjemno prizadevni in delovni, saj se društvo 
ponaša s kar 40 realiziranimi dejavnostmi, od katerih je kar nekaj 
že pravih turističnih produktov, s katerimi slovita  kraj in občina 
tudi širše po Sloveniji. V program so zajete kulturne prireditve, 
s katerimi želimo oživiti družabno življenje na vasi, oživljanje 
starih šeg, hortikulturna dejavnost, kulinarična dejavnost in 
rekreacija. Predsednica je predstavila program za leto 2011, ki ni 
nič manj obsežen od lanskega; člani zbora so ga soglasno sprejeli.

Društvo aktivno sodeluje z Društvom za razvoj podeželja, saj 
je kar nekaj članic opravilo tečaje za pridobitev dejavnosti na 
kmetiji, predelavo sadja, peko kruha itd. Poročilo je pripravila 
Agica Štokojnik.

Večer je popestril popotnik Franci Horvat iz Celja, ki je prikazal 
Slovenijo v štirih letnih časih.

Seveda brez popularne skupine beračev z lajnarjem ni šlo in 
tudi ansambel Klateži je marsikoga spodbudil k plesu.  Za dobro 
okrepčilo so poskrbele Silva Klinc in skrbne članice, ki so napekle 
sladke dobrote in kruh.

Brez požrtvovalnosti članov odbora, ki so pomagali izpeljati 
vse aktivnosti v preteklem letu, ne gre. Naj jih navedem in se 
jim še enkrat zahvalim: Lea Sreš, Zvezdana Gal, Helena Kuzman, 

Irena Krajnc, Štefka Škoflek, Silvana Skutnik, Angelca Premrl, 
Agica Štokojnik, Danica Gobec, Romana Štrljič, Berta Cehner, 
Boris Štimulak, Darinka Štimulak, Milica Ovtar, Jaka Kranjc, 
Jože Štokovnik, Mira Štokovnik, Jože Jošt, Željko Štrlič, Toni 
Kramar, Aleš Stolec in Bolti Orličnik, ki vodi pohode ob torkih in 
je podal zanimivo poročilo.   Alenka Prebičnik Sešel

POROČILO O POHODIH 2010/2011 V OKVIRU TD NOVA 
CERKEV

-  S pohodi smo pričeli 5. 10. 2010 in bodo trajali do 31. 5. 2011.
-  Do sedaj smo opravili 15 pohodov (eden je zaradi dežja 

odpadel).
-  Do konca sezone je še 19 pohodov.
-  Povprečna udeležba je 11 pohodnikov. Največ jih je bilo 25, 

najmanj 5.
- Več je žensk kot moških.
- Starostno smo pisana druščina: od 28 do 65 let.
-  Vseh 15 pohodov je bilo opravljenih po različnih poteh in so 

trajali od 1,5 do 2 uri. Če je bilo vmes pri dobrih ljudeh še 
kakšno okrepčilo, pa tudi kakšne pol ure več. Vsem hvala.

Hvala vsem pohodnikom, ki se tako pridno udeležujejo 
pohodov ter s tem skrbijo za svojo kondicijo in prijetno 
druženje, kar je v teh časih še kako pomembno.

Kultura

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV JE V LETU 2010 
ZAKLJUČILO SVOJE DELO NA ŠTEFANOVO IN Z OBČNIM 
ZBOROM

Blagoslov konj

Občni zbor TD Nova Cerkev
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Vabim vas še več v naše vrste in vam želim še veliko varnih 
korakov. Še vedno velja, da se pohodi vršijo vsak torek, ob 19.00. 
Zbirno mesto je na vasi. Zaželena je primerna obutev, oblačila, 
kresnička ter palice. Pohodi se bodo vršili vse do meseca aprila. 

Po neki statistiki Štajerec na leto prepešači 1000 km.
Na leto spije 100 l alkohola.
 Torej ima povprečno porabo 10 l na 100 km, kdor pa želi porabo 
zmanjšati, mora več hoditi in manj piti.      B. Orličnik

KUD VESELI ODER PONOVNO NAVDUŠIL IN NAPOLNIL 
DVORANO V NOVI CERKVI

Prvo soboto in nedeljo v mesecu februarju je v Novi Cerkvi 
bilo spet »gledališko« veselo. TD Nova Cerkev je na odrske 
deske ponovno povabilo KUD Veseli oder, tokrat z nadaljevanjem 
lanskoletne predstave, z naslovom Tašča.com 2. Humoristična 
skupina, ki nas v naših krajih s svojimi komedijami razveseljuje 
že nekaj let zapovrstjo, nas tudi tokrat ni pustila na cedilu in jim 
je kar v dveh terminih dodobra uspelo napolniti dvorano v Novi 
Cerkvi. Dvorana pa ni pokala po šivih samo od množične udeležbe, 
temveč je polno uro in pol »pokala« od smeha zaradi pripetljajev 
družine Prepih ter tašče Jule iz Prlekije. Predstave KUD Veseli 
oder so vsekakor gledališka poslastica, vredna ogleda, zato hvala 
vsem obiskovalcem za obisk in toplo vabljeni tudi prihodnje leto!

Andreja Štravs,
predsednica TD Nova Cerkev

Kultura

Večerni pohodi v Novi Cerkvi so dobro obiskani 

S taščami pač ni lahko …

Foto: Boltežar Orilčnik

Občni zbor  »BEZENŠKOV« 
Kako hitro teče čas, smo ugotavljali na 5. januarsko soboto, ko 

smo se člani Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo 
in številni povabljeni gostje zbrali na rednem letnem občnem 
zboru. Zazdelo se nam je, da smo pod minulo leto kar prehitro 
potegnili črto. So za to krive ali pa zaslužne številne aktivnosti 
te kulturniške druščine? Bržkone da. 

Veliko stvari smo počeli v preteklem letu. Realizirali smo 
veliko večino tistih, ki smo jih uvrstili v programske smernice, 
druge smo nasnuli med letom. Da se ne bomo ponavljali, smo 
poleg koncertov in prireditve »Ostanimo prijatelji« doživeli kar 
nekaj novih izkušenj. Med vsemi so se gotovo najbolj preizkusili 
pevci moškega pevskega zbora na pevskem tekmovanju v češkem 
Olomoucu, od koder so prinesli domov bronasto odličje. Veliko 
časa in še več truda pevcev in zborovodje je bilo potrebnega za 
dosego tega cilja, zato fantom še enkrat iskrene čestitke. Tudi 
Družina Gregorc je lani proslavila svoj okrogli, dvajsetletni 
jubilej. Številnemu občinstvu je postregla s koncertom znanih in 
manj znanih ljudskih pesmi, saj je namen njihovega delovanja 
prav v ohranjanju tega dela kulturne dediščine. Na obzorju je lani 
vznikla še ena skupina frankolovskih pevcev – Sekstet Lindek, 
ki tudi prisega na domačo in ljudsko pesem. Oboji so bili lani 
dejavni tudi do te mere, da so izdali vsak svojo zgoščenko. 

Ker pa v dejavnost društva spada tudi druženje, smo se člani 
društva podali na konjiški Zlati grič, kjer smo s predstavitvijo 
ene najsodobnejših vinskih kleti in s spoznavanjem tehnike 
sodobnega kletarjenja zadovoljevali ego naše radovednosti in 
vedoželjnosti. V paket popoldansko – večernih doživetij smo 

vključili še obisk restavracije na vrhu griča in tako postavili piko 
na i  naši »strokovni« ekskurziji. 

Vsak občni zbor je v bistvu obračun minulega dela, zato 
smo se na lanskoletno delovanje trudili gledati z realnimi 
očimi, pohvalno in pozitivno kritično, saj le ločevanje zrnja 
od plevela daje dobro moko. V letošnje programske smernice 
smo poleg običajnega delovanja zapisali organizacijo jubilejne, 
20. prireditve Ostanimo prijatelji in pridobitev odlitka kipa A. 
Bezenška iz bolgarskega Plovdiva. Od domačega turističnega 
društva smo v razmislek dobili idejo za sodelovanje pri morebitni 
vzpostavitvi Bezenškove poti, ki bi potekala po frankolovskih 
gričih v smeri njegove rojstne vasi.   

»Če utihne pesem v človeku, v njem utihne tudi plemeniti 
duh,« je izrekel eden od prisotnih in vsi smo s pesmijo in 
kozarčkom nazdravili drug drugemu ter nadaljevali z neuradnim 
delom uradnega srečanja. 

 Sonja Jakop

Šef ima glavno besedo – predsednik društva D. Horvat
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Zbirka Božene Nemcove
V Globočah na domu Jožeta Žlausa je med drugimi zbirkami 

in dragocenostmi nastala tudi svojevrstna zbirka, ki predstavlja 
življenje in delo češke pisateljice Božene Nemcove, pripravlja 
pa tudi razstavo, ki jo bodo predstavili  leta 2012, ob 150-letnici 
njene smrti v Čeških Skalicah, v dvorani nekdanjega dvorca, v 
kateri se je Nemcova poročila. Na razstavi bo Jože Žavs predstavil 
svoje grafike in pastele z motivi iz življenja velike Čehinje. Pri tem 
ga podpira češko veleposlaništvo v Ljubljani. 

V zbirki Jožeta Žausa je že preko 50 njenih knjig, večinoma v 
češkem jeziku. Slovenci smo leta 1862, v letu, ko je pisateljica 
umrla, dobili prevod njene znamenite pripovedi Babička. 

Božena Nemcova je imela izredno težko življenje. Ob svojem 
literarnem delu je bila narodna buditeljica. Njen mož Jožef je v 
Beljaku prišel v stik z Matijo Majarjem Ziljskim in ta mu je za 
Boženo izročil veliko narodopisnega gradiva, ki ga je pisateljica 
pozneje tudi uporabila. Umrla je v Pragi od duhovne ter telesne 
izčrpanosti. Danes je Božena Nemcova, ki je vplivala tudi na 
slovenske prozaistke Luizo Pesjakovo, Josipino Turnograjsko 
in Zofko Kveder, na Češkem spoštovano veliko ime rodoljubja 
in predvsem mladinske literature.  Ima tudi svojo literarno pot, 
Jože Žlaus pa je ustanovil v Sloveniji Društvo ljubiteljev Božene 
Nemcove.  

Besedilo in foto: D. Medved

KULTURNI PRAZNIK 
2011 na Frankolovem

8. februarja Slovenci v spomin na dr. Franceta Prešerna 
praznujemo kulturni praznik. V občini Vojnik smo osrednjo 
prireditev pripravili na predvečer praznika, v večnamenski 
dvorani Osnovne šole na Frankolovem. Predstavniki kulturnih 
in drugih društev, občinski nagrajenci, občinski svetniki, 
predstavniki političnega življenja, duhovniki in številni občani 
so dodobra napolnili dvorano. 

Za čudovit program so poskrbeli glasbena skupina Gemaj 
z gledališkim igralcem Silvom Safranom in plesalci plesne 
šole Samba. Skozi večer nas je popeljala Andreja Petrovič. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil veleposlanik Češke 
republike, njegova ekscelenca Petr Voznica, ki je predstavil 
sodelovanje kulturnih umetnikov Slovenije in Češke republike 
nekoč in danes. 

Poleg že omenjenega programa sta župan Občine Vojnik 
Benedikt Podergajs in podžupan Branko Petre podelila še 
priznanji odličnima športnikoma, in sicer plavalcema Aljažu 
Guzeju in Gašperju Žurmanu za vrhunske dosežke v plavanju.  

Urška Mužar

Kultura

Njegova ekscelenca Petr Voznica, veleposlanik Češke republike

Kultura še vedno napolni dvorano

Božena Nemcova, pastel, Jože Žlaus.

Foto: M. Jambriško

Foto: J.V.
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Vojničani obogatili razstavo 
na Dunaju

Sredi snežnih zametov se je 2. decembra lani z avtobusom 
odpravila na Dunaj delegacija Občine Vojnik, da bi sodelovala 
na odprtju razstave Slovenske božične in novoletne znamke, ki 
je bila istega večera v Slovenskem kulturnem centru Korotan. 
Kljub močnemu sneženju so uspeli priti na cilj in popestriti 
dogajanje na slovesnosti. Vse navzoče, med njimi so bili tudi 
pomembni slovenski kulturni ustvarjalci na Dunaju, je pozdravil 
mag. Anton Levstek, organizatorska duša in kurator Knafljeve 
hiše na Dunaju, slavnostni govor pa je imel Mitja Valič, direktor 
podjetja Korotan in državni sekretar na Ministrstvu za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo v Ljubljani. Navzoče je pozdravil 
tudi dolgoletni slovenski poslanec v dunajskem parlamentu dr. 
Karl Smolle, predsednik nadzornega odbora Mohorjeve družbe 
v Celovcu, navzoč je bil tudi njen direktor dr. Anton Koren.

Za kulturni program je v celoti poskrbela Občina Vojnik: z 
nastopom so navdušili ljudski godci Joškova banda – Jože Žlavs 
je vse nagovoril s pronicljivim humorjem –  in ljudske pevke 
Taščice. Tudi domača potica in še kaj je krasilo obloženo mizo, 
za dobro razpoloženje pa so s svojimi odličnimi vini poskrbeli 
člani vojniškega Vinogradniško-vinarskega društva in navdušili 
goste.

Naslednji dan si je vojniška delegacija ogledala Dunaj in pod 
vodstvom Draga Medveda spoznala njegove znamenitosti in 
prispevek Slovencev v njegovi zgodovini.

Besedilo in foto: D. Medved

Kultura

Razstava Slovenske božične in novoletne znamke

Z nastopom so navdušile ljudske pevke Taščice

TRADICIONALNI BOŽIČNI 
KONCERT V NOVI CERKVI

V župnijski cerkvi svetega Lenarta je bil 26. decembra 12. 
tradicionalni božični koncert, ki ga je pripravil Mešani cerkveni 
pevski zbor z zborovodkinjo Darinko Stagoj. Tokrat je v goste 
povabil še harfistko Veroniko Tadina, Otroški cerkveni  pevski 
zbor, ki ga vodi Jana Majcen, tamburaško skupino Tamburjaši 
iz Vipave, pod vodstvom Vlaste Lokar Lavrenčič, ter narodno-
zabavni ansambel Modrijani. S svojo navzočnostjo in z nagovorom 
je nastopajoče in obiskovalce razveselil in počastil tudi celjski 
škof, dr. Stanislav Lipovšek.

Program božičnih pesmi je povezovala rdeča nit veznega 
teksta Mateje Oprčkal o ponovnem prihodu Jezusa med nas. 
Nastopajoče skupine so svoje točke izvajale samostojno in v 
kombinaciji, kar je program koncerta še posebno obogatilo. Kot 
solisti so nastopali Mojca in Matevž Kladnik, Vesna in Brigita 
Petre ter kot instrumentalisti Natalija in Nina Podgoršek, Jana 
Majcen, Urška Oprčkal na klavirju ter Marko Žibret s harmoniko.

Celjski škof, ki je velik ljubitelj in poznavalec cerkvene glasbe, 
je izrazil zadovoljstvo nad kulturno-duhovnim dogodkom. 
Koncert je bil kot hvalnica veselemu sporočilu svete noči.

Ta nedelja je bila nadvse praznična. Množica župljanov in 
krajanov je ta dan, na štefanovo, najprej obiskala cerkev, kjer je 
bil med mašo blagoslov otrok, po maši je bil zunaj blagoslov konj 
in zvečer še božični koncert. Na njem je bil nagovor posvečen  
tudi prazniku 20-letnice naše države.

Kljub mrazu se je veselo druženje nadaljevalo  še pred cerkvijo, 
ob toplem napitku in prazničnih dobrotah. 

Leto 2010 je bilo za pevski zbor posebno leto, saj je ob občinskem 
prazniku prejel srebrni grb Občine Vojnik za bogato delovanje od 
leta 1989. Županovo priznanje sta za deset let delovanja prejeli 
pevki zbora Jožica Žibret in Brigita Petre, ki nastopata kot Duet 
Biser, Milica Golob pa za šestdeset let prepevanja v zboru. Veliko 
veselje in pridobitev za pevski zbor je tudi nov prostor za pevske 
vaje v obnovljeni Kašči. 

Špela Oprčkal

Božični koncert MeCPZ z gosti
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Odprtje razstave ‘‘Češki 
naj’’ v OŠ Vojnik

V petek, 4. februarja 2011, je s pričetkom ob 12. uri potekala 
v prostorih Osnovne šole Vojnik posebna prireditev ob razstavi 
‘‘Češki naj’’, ki sta jo slavnostno odprla njegova ekscelenca Petr 
Voznica, veleposlanik Češke republike, in Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik.

Vse prisotne je pozdravila učenka šole, nato sta učenec in 
pomočnica ravnatelja Olga Kovač izročila spominsko darilo. 
Ravnateljica Majda Rojc je v svojem govoru pozdravila prisotne 
in izpostavila dobro sodelovanje s Češko: »Zelo smo veseli, 
spoštovani gospod veleposlanik, da ste nas obiskali na naši šoli, 
v našem hodniku prijateljstva in hvaležni gospodu županu, da 
je razstava ‘‘Češki naj’’ na ogled prav pri nas. Naše sodelovanje 
z mestoma Jirkov in Chomutov sega v leto 1997, ko smo prvič 
sprejeli mlade pevce s prijateljske države. In od takrat se srečujemo 
vsako leto: enkrat v Sloveniji, naslednje leto na Češkem. Vsakič 

nam je lepo. Naši pevci in njihovi spremljevalci smo videli veliko 
lepot in znamenitosti češke dežele in peli na različnih krajih in 
nepozabnih gradovih. Bilo je nepozabno. In za to gre zahvala 
predvsem zborovodkinjam Evi Stainbachovi, Liani Jichovi, naši 
Emiliji Kladnik Sorčan, ravnatelju osnovne šole v Chomutovu 
Karlu Polačku, Hani Kultovi in Karlu Kultu. Dolga leta pa je bil 
starosta našega sodelovanja, žal pokojni, gospod Jaroslav Cyrus.

Spoštovani gospod veleposlanik. Lepo je videti lepo pokrajino, 
znamenite zgradbe in zgodovinska mesta, a najlepše je videti vaše 
in naše otroke, ki v nekaj dneh stkejo prijateljstva, ki trajajo več 
let. Zame je vsako šolsko leto eden najlepših in čustveno najbolj 
bogatih dogodkov petje skupnih pesmi jirkovskega Slavička, 
Hlaska iz Chomutova in našega Mladinskega zbora. Tistih nekaj 
minut se mi zdi, da sem nekje drugje, da sem v svetu, v katerem 
ni nepoštenja, ni nasilja, ni vojn, ni demonstracij … je samo 
prijateljstvo, je nasmeh in toplina, je mir in je veselje. Svet, ki bi 
si ga naši otroci zaslužili in do kakršnega imajo pravico.«

Povabila je veleposlanika in prisotne na koncert čeških in 
vojniških pevcev, ki bo v Novi Cerkvi, 27. maja 2011, saj je 
prepričana, da bo nadvse prijetno prisluhniti pesmi, ko bo skupaj 
zapelo 300 otrok.  

Program je nadaljeval Mladinski pevski zbor z dvema češkima 
in slovenskim venčkom pesmi pod vodstvom Aleša Kolška in 
ob spremljavi Vesne Kolin, nato so zaplesali učenci folklorne 
skupine pod vodstvom Milanke Kralj. 

Veleposlanik Češke Petr Voznica je mlade pevce pohvalil, da 
zelo obvladajo češčino. Povedal je, da je navdušen nad lepoto 
Slovenije. Veleposlanik je predstavnik države, ki je predstavljena 
tudi na razstavi ‘‘Češki naj’’. Po odprtju razstave, ki potuje po 
Sloveniji, je predstavil vse, kar je na Češkem ‘‘naj’’. 

Poleg že omenjenih so na odprtju razstave prisostvovali 
predstavniki občinske uprave, predsednica KS Vojnik Lidija Eler-
Jazbinšek, ravnateljica Vrtca Mavrica Zvonka Grum, predstavniki 
društev in organizacij ter nekateri učenci predmetne stopnje.

Sledil je ogled šole in kosilo v šolski jedilnici.

Milena Jurgec

Odprtje razstave ‘‘Češki naj’’
Foto: M. Jambriško

BOŽIČNO-NOVOLETNA 
PRIREDITEV V NOVI CERKVI

Že po tradiciji se okoli božiča v Novi Cerkvi kar naprej nekaj 
dogaja. Tokratna prireditev SREČA SE SKRIVA … je bila 
namenjena vsem staršem, starim staršem in tudi krajanom, ki 
se je vedno znova množično udeležijo. Predstavili so se prav 
vsi učenci naše šole, tako v pevskih in plesnih točkah ali pa pri 
razrednih predstavitvah. 

Rdeča nit prireditve je bila SREČA, ki se skriva v majhnih 
stvareh, majhnih, hitro pozabljenih pozornostih, kot so poljub, 
nasmeh, prijazen pogled, iskrena pohvala. V prav vsakomur 
izmed nas je, le predramiti jo je treba na takšen ali drugačen 
način. 

Najhitrejša pot do sreče je osrečevanje drugih – in mi smo 
srečni, kadar koga osrečimo.

Petra Ofentavšek, 
POŠ Nova Cerkev

Utrinek z božično-novoletne prireditve v Novi Cerkvi.

Kultura
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Kultura

DRAMSKA SKUPINA KUD ”FRANCE PREŠEREN” VOJNIK
V Vojniku je v KUD ”France Prešeren” vključenih več sekcij. Ena pomembnejših je Dramska skupina, ki letos uspešno nadaljuje 

svoje poslanstvo s komedijo Zmeda v kopalnici, zato je prav, da spoznamo člane te skupine. 

TOMO GORENŠEK

Dramska sekcija  
ima v Vojniku že dolgo 
tradicijo. Kam segajo 
njene korenine?

Delovanje KUD 
France Prešeren in 
Dramske sekcije sega 
v obdobje med obema 
vojnama, a intenzivnost 

in kontinuiteta dela se je začela v letu 1945. 
V tem času so v Dramski skupini delovali 
številni znani Vojničani, prosvetni delavci in 
delavci različnih poklicev.

Delovanje Dramske skupine je bilo 
najmnožičnejše in razpoznavno v letih 1970 
do 1985. Takrat je s skupino delal režiser 
Tone Zorko. V tem času je bila v Vojniku 
organizirana tudi Dramska revija, na kateri 
so se vsako leto predstavila okoliška društva. 

Tudi vi že zelo dolgo sodelujete v tej 
skupini. Od kdaj ste njen član?

Sam sem se skupini priključil leta 1971 
v predstavi Sluga dveh gospodov ter 1972 
v komediji Robinzoni in dekleti. Leta 1974 
sem opravil tečaj iz režije v Ankaranu.

Po letu 1985 je dramska skupina mirovala 
in člani skoraj 10 let niso stopili na oder. Leta 
1997 smo nekdanji člani ponovno stopili 
skupaj in pričeli pod vodstvom starega 
režiserja Toneta Zorka z vajami ter na oder 
postavili komedijo 12 porotnikov. Igra je bila 
zelo odmevna in doživela veliko ponovitev. 
Naša soigralka Marjana Kovač je za vlogo v 
njej prejela zlato Linhartovo značko. 

Profesor Tone Zorko je pustil v skupini 
neizbrisen pečat, a delo skupine je bilo 
potrebno nadaljevati. Kako je delo 
potekalo v naslednjih letih?

V letu 2000 smo pod vodstvom dramskega 
igralca Renata Jenčka na oder postavili Črno 
komedijo. Dramska skupina je ponovno 
dobila nekdanji pomen v lokalnem okolju 
in naslednjih letih tudi v širšem okolju. V 
tem obdobju se nam je pridružilo tudi nekaj 
mlajših članov, ki danes uspešno igrajo na 
našem odru.

Po Črni komediji leta 2001 smo igrali 
priredbo po pisni predlogi Antona Novačana, 
ki jo je napisal nekdanji lektor SLG Celje 
in kasnejši sodelavec Osrednje knjižnice 
Celje Marjan Pušavec, ki je prevzel tudi 
režijo. Delo je bilo pripravljeno ob 50-letnici 
smrti Antona Novačana in doseglo odmevne 
pozitivne kritike v javnosti. Marjan Pušavec 
je ostal s skupino tudi pri režiji naslednje 
igre komedije Mama je umrla dvakrat, ki 
je bila premierno uprizorjena leta 2002 in 
ponovljena na različnih odrih več kot 20-
krat, med drugim tudi v avstrijskem Pliberku.

V zadnjem času se kot režiser predstavlja 
Igor Žužek. Kaj ste ustvarili pod njegovim 
vodstvom?

Leta 2003 se nam je pridružil dramski 
igralec Igor Žužek in prevzel režijo igre 
Tripče de Utolče. Premiera je bila leta 2004. 

Leta 2006 smo z istim režiserjem pripravili 
Nušičevo komedijo Sumljiva oseba. Leta 
2008 pa komedijo Življenje podeželskih 
plejbojev po drugi svetovni vojni ali tuje 
hočemo, svojega ne damo. Leta 2010 pa 
nam je Igor Žužek ponudil svoj prevod 
dela avtorjev Billya Van Zandta in Jane 
Milmore Zmeda v kopalnici, ki je bila prvič 
uprizorjena v Sloveniji. Komedija je zelo 
dobro sprejeta, saj se je občinstvo nekako 
že zasitilo poznanih avtorjev komedij in 
večkratnih ponovitev. Do sedaj smo jo 
odigrali 9-krat in v spomladanskem času 
načrtujemo še sedem gostovanj.

Ste igralec, usposobljeni ste za režijo, 
ste predsednik dramske skupine. Kaj vas 
je navdušilo za to delo in kakšne vloge 
najrajši igrate?

Skupino vodim kot predsednik od leta 
2001. Vseskozi sem v predstavah nastopal 
kot igralec, razen v zadnjih dveh, tako da sem 
se lažje posvetil organizaciji dela skupine in 
gostovanj, reklami itd. Vseskozi sem imel 
rad komedije, ki jih je najlažje razumeti in v 
njih odigrati vlogo, ki ti leži. Moja ljubezen 
do gledališča in komedije izhaja že od mojih 
staršev in sestra, saj so vsi velikokrat stali na 
gledaliških deskah. 

Na katero igro imate najlepši spomin?
Nedvomno sta mi najbolj pri srcu 

komedija Robinzoni in dekleti, v kateri sem 
prvič zaigral večjo vlogo, ter naša največkrat 
ponovljena komedija Mama je umrla dvakrat. 

Ali ste prejeli za svoje delo kakšno 
priznanje ali nagrado?

Največja nagrada zame je bila vedno ta, 
da je bila dvorana polna in aplavz gledalcev. 
Leta 2007 pa me je s pisnim priznanjem za 
dolgoletno vodenje Dramske sekcije nagradil 
tudi župan Občine Vojnik.

MAGDA GOLOBIČ

V dramsko skupino sem 
se včlanila pred približno 
35 leti. Moji začetki pa so 
bili v Osnovni šoli Vojnik 
pri učiteljici Mileni 
Štokojnik, katera me je 
navdušila nad dramsko 
igro in recitali. Nastopala 

in igrala pa sem tudi v Policijski šoli in 
sodelovala pri vseh proslavah, ki so pač v 
tem času bile, in igrala igre ter sodelovala pri 
režiji.

Ena izmed prvih mojih pomembnih vlog 
v Dramski skupini Vojnik je bila v igri 
Robinzoni in dekleti, kjer smo igrali samo 
štirje igralci, in sicer Slava Lipovšek, Marjan 
Volovšek, Tomo Gorenšek in jaz. V samem 
začetku mojega amaterskega igralstva sem 
občasno igrala tudi Dramski skupini Zarja 
Trnovlje pod taktirko Štefana Žvižeja.

 Najbolj mi ležijo vloge, kjer igram pijanke, 
tercialke, ali neuravnotežene ženske, ki so 
posebne na svojstven način v tem smislu, da 
občinstvo pritegnejo in povzročijo reakcijo 
burnega smeha. Posebej mi je bila pri srcu 
gospodična Furnival v Črni komediji. Bila 
sem nominirana za najboljšo žensko vlogo, a 
zaradi bolezni v ansamblu nismo sodelovali 
na zaključnem ocenjevanju. Predstavo je 
selektor zelo visoko ocenil. Najlepši spomin 
imam na igro Sluga dveh gospodov. V Vinski 
Gori smo se igralci sami sebi tako nasmejali, 
da je izpadla igra v igri.  Bilo je veliko 
odigranih iger, Španska pahljača, Triangel, 
Krčmarica Mirandolina, Raztrganci …

MIRA MURN ROŽANC

Prvič sem se srečala 
z literaturo in s poezijo 
v kulturnem krožku 
osnovne šole pod 
mentorstvom Helene 
Šega. Ona je bila glavni 
krivec, da sem se v 
letu 1969/70 pridružila 
kulturnemu društvu.

Igrala sem nekaj manjših vlog in nekajkrat 
zamenjevala šepetalko. Kolegi so ugotovili, 
da sem kot šepetalka odlična in me niso več 
spustili na oder.

Kot igralki in šepetalki mi je bilo 
ustvarjanje vseh iger določen izziv. Rada 
sem sodelovala še potem, ko sem se preselila 
v Celje. Od iger bi izpostavila Tripče de 
Utolče, Mama je umrla dvakrat, posebej me 
je razveselilo povabilo na snemanje filma 
PRIMOŽ TRUBAR, kjer sem sodelovala kot 
statist in prvič videla, kako te stvari delajo 
profesionalci.

Prizor iz predstave Zmeda v kopalnici



44OgledalO 1/80              25. februar 2011

UROŠ KRIVEC
Naši dramski skupini 

sem se priključil pred 
približno 25 leti, in sicer 
takratni mladinski igralski 
skupini »Elektra«, ki jo je 
vodila Vlasta Kampuš.

Najbolj všeč so mi 
karakterne vloge. Med 
vsemi igrami imam 

najlepši spomin na Komaj do srednjih vej 
Petra Ustinova, kjer sem igral generalovega 
sina Roberta, in pa Tripče de Utolče Marina 
Držića, kjer je bilo potrebno za vlogo 
Tripčeta biti pravi akrobat.

Za svoje delo sem bil na 14. Novačanovih 
dnevih v Trnovljah nagrajen kot igralec 
večera v komediji Sumljiva oseba Branislava 
Nušiča, v isti igri na Območnem Linhartovem 
srečanju v Laškem pa so me nagradili za 
najboljšo stransko vlogo. 

TINA KRIVEC
V skupino sem se 

vključila pred več kot 10 
leti, ker je mož (takratni 
fant) že bil vključen 
v dramsko skupino. 
Nagovarjala sem ga, da 
bi tudi jaz sodelovala 
in ko je končno uslišal 
mojo željo, sem postala 

šepetalka v igri Črna komedija in leto kasneje 
»napredovala« do igralke.

V bistvu so mi všeč vse vloge, ki sem jih 
do sedaj igrala. Očitno mi režiserji izbirajo 
»prave« vloge. Ker na odru zelo uživam, 
imam vse igre v lepem spominu. Najbolj pri 
srcu pa sta mi igri: Mama je umrla dvakrat, 
kjer sem z vlogo noseče varuške Ute s Finske 
prvič stala na odru in zadnja igra Zmeda v 
kopalnici, kjer igram debelo Peg s težavami, 
ki izhajajo iz njene debelosti. Za vlogo Peg 
iz Zmede v kopalnici sem bila razglašena za 
naj igralko večera Novačanovih gledaliških 
srečanj 2010.

GREGOR KOROŠEC 
V sedanjem ansamblu 

sem od leta 2002, prej 
pa sem deloval v mlajši 
sekciji že od leta 1994. 
Najraje se vidim v 
humorističnih vlogah. 
Najlepši spomini so pa 
na igro Mama je umrla 
dvakrat, predvsem zaradi 

veliko smeha in največjega števila ponovitev, 
smešna pa je bila tudi krsta na odru.
ALBIN APOTEKAR

V dramsko skupino sem  se vključil 
leta 2002, ko so že potekale vaje za Črno 
komedijo, ker jih je eden od igralcev 
nepričakovano zapustil in so me prosili za 
sodelovanje. Moje dramske izkušnje segajo 
v drugi razred osnovne šole, ko sem bil v 
»dramskem krožku«, ki ga je takrat vodila 
učiteljica Anka Dimec. Nastopati na drugih 

odrih in delati z drugimi režiserji je bil zame 
izziv in vzpodbuda.

Vsaka vloga je nekaj posebnega. Nekoliko 
bližje so mi karakterne – dominantne – 
močne osebnosti.  Pri drugih je potrebno več 
vložiti v študij lika – ali pa se režiser bolj 
namuči, če želi, da na odru izvajaš nekaj, 
kar ni tvoje »naravno« obnašanje v določeni 
situaciji.  Poleg polkovnika mi je bila všeč 
tudi vloga upokojenega učenjaka Krisa na 
invalidskem vozičku, pa okrajnega načelnika 
v Sumljivi osebi ter lik Arturja v predstavi 
Zmeda v kopalnici je svojevrsten izziv – poln 
dinamike skrivanja in odkrivanja človekovih 
nelastnosti …

Najlepši spomin imam na Tripče de 
Utolče, kjer smo imeli priložnost spoznati tip 
igre »commedia dell’arte«.  

Maja 2005 sem po zaključku Srečanja 
odraslih gledaliških skupin s Celjskega 
območja prejel posebno priznanje »matiček« 
za najboljšo moško stransko vlogo Krisa  v 
predstavi Tripče de Utolče.

V vsaki predstavi do sedaj sem se 
vključeval tudi v scenska dela. Več let 
zaporedoma je naša skupina sodelovala tudi 
na Karnevalu v Novi Cerkvi.

BRANE LEBAN  
V Dramsko skupino 

sem se vključil leta 1975 
v igri Raztrganci, nato pa 
sem sodeloval do 2006, 
ko sem igral še v Tripče 
de Utolče. Vse vloge so 
mi bile zelo všeč, najlepši 
spomin pa imam na igro 
Krčmarica Mirandolina. 

Trenutno zaradi daljše odsotnosti ne morem 
aktivno sodelovati.
ŽIGA GOLOBIČ

Delo v dramski skupini sem spoznal že 
kot otrok, saj me je mama večkrat vzela s 
sabo na vaje, kjer sem sedel v dvorani poleg 
režiserja in opazoval od samega začetka 
do konca, kako je nastalo neko gledališko 
delo. Najpogosteje sem poznal besedilo 

vseh igralcev do potankosti in jih potem 
hudomušno zbadal, kje ni bilo povedano 
tako, kot piše v tekstu, zato pa sem potem 
moral pospraviti sceno z odra ali pred 
pričetkom vaj le-to postaviti.

V Dramsko skupino Vojnik sem se včlanil 
leta 2004, kjer sem igral v igri Tripče de 
Utolče,  nato v igri Sumljiva oseba, ki mi 
je bila najbolj všeč, in Gospa poslančeva. 
Predstavo smo odigrali v okviru BMK 
(Banda mladih kulturnikov), ki je žal 
razpadla. Trenutno sodelujem v igri Čenče v 
Kulturnem društvu Škofja vas, kjer vadimo, 
sam pa igram namišljenega bolnika. 

ALBINA LOČNIKAR
V dramsko skupino 

sem se priključila pri 
tej zadnji igri, Zmeda v 
kopalnici. Sicer imam 
že kar nekaj izkušenj z 
javnim nastopanjem. A 
to je bila zame velika 
preizkušnja. Že prej je v 

meni vedno tlela želja, da bi se priključila 
dramski skupini in ko sem le naredila ta 
korak, na vzpodbudo človeka, ki je v meni 
videl potencial, sem spoznala, da je do 
končnega rezultata trnova pot.

V igro je vloženega veliko energije in 
časa, a po premieri je bilo vse to poplačno 
z vsakim nasmehom naših obiskovalcev na 
predstavi.

NATAŠA AJLEC
Še sama ne vem točno, 

kdaj sem se vključila v 
skupino, nekje leta 2000. 
Prej sem sodelovala pri 
Pevskem zboru KUD 
Ljubečna. Všeč so mi 
takšne vloge, ki mi 
dajo možnost, da sem 

popolnoma drugačna, kot sem v pravem 
življenju. Najlepše spomine imam na igro 
Mama je umrla dvakrat. Najlepša nagrada je 
aplavz po vsaki predstavi …

V imenu občinstva se je nastopajočim zahvalil župan Občine Vojnik

Kultura
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Novi portal za informacijsko varnost Varni na internetu
Projekt Varni na internetu izvaja javni zavod Arnes s strokovno podporo SI-CERT-a (Slovenskega centra za posredovanje pri 

omrežnih incidentih), v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki tudi v celoti financira projekt. 

TATJANA ŠTANTE SELČAN
Z delom v KUD 

France Prešeren sem 
povezana že več kot 35 
let. Že kot osnovnošolka 
sem redno nastopala na 
vseh proslavah, v višjih 
razredih pod izredno 
sposobnim mentorstvom 
učiteljice Milene 

Štokojnik. Zaradi tega sodelovanja so me 
še kot osnovnošolko leta 1974 povabili v 
recitacijsko skupino, ki jo je vodila Marica 
Štante in je postala sekcija KUD France 
Prešeren. 

Sodelovala sem v vseh gimnazijskih 
projektih, pri pripravi proslav in nastopov 
tudi v širši Celjski regiji. Spoznala sem 
vidnejše kulturne delavce, med njimi 
Štefana Žvižeja, ki je kasneje z nami naredil 
odmeven recital Ljubim mladost. Z njim 
smo gostovali tudi v Avstriji in odprla se 
nam je pot na odrske deske. Osebno sem se 
izgrajevala od mladih let s pomočjo izkušenj 
vseh soigralcev, ob izrednem gledališkem 
izkustvu Toneta Zorka, nazadnje pa ob 
izredno zahtevnem in neizprosno trdem delu 
pri vajah za Črno komedijo ob profesionalni 
režiji igralca Renata Jenčka.

Hvala za lepe predstave in še veliko 
uspeha!

Milena Jurgec

ENKRATNO – NEPOZABNO
Kozarec plemenitega vina razveseli dušo in krepi telo. Z vinom, ki ga častimo kot 

simbol, nazdravljamo ob najrazličnejših priložnostih, a vedno v želji za vse dobro.

Kultura

S takšno željo smo se vinogradniki občine 
Vojnik lepega januarskega popoldneva, polni 
pričakovanja, z dvema avtobusoma odpeljali 
proti Slovenskim Konjicam in naprej proti 
Kraberku k izletniški kmetiji Krošlovih. Že 
na dvorišču nas je sprejel mlad gospodar 
in nas popeljal v svoje nadvse lepo urejene 
kleti, kjer smo prisluhnili razlagi, kako in na 
kakšen način kletarijo. Seveda smo si v kleti 
nazdravili s kozarcem njihovega domačega. 
Iz kleti smo odšli v gostinski prostor, kjer 
smo najprej imeli pokušnjo Krošlovih 
najboljših vin. Zakaj najboljših, ker smo 
prvič lahko poskusili na enem mestu vse od 
vrhunskega vina normalne do pozne trgatve, 
jagodni izbor, suhi jagodni izbor in kot 
vrhunec vsega – ledeno vino. Sledila je zares 
obilna in izredno okusna večerja. Kot se 
spodobi, smo pred začetkom jedi še zmolili, 
to pa na poseben način, saj smo očenaš 
zapeli, kar je nekatere malo presenetilo. Z 
veseljem lahko napišem, da nam je na to 
naše  srečanje prvič uspelo privabiti kar dva 
imenitna gospoda Ž + Ž, manjkal je samo R. 
Tako smo se zelo razveselili našega župana, 
da je kljub obilici dela našel čas in se nam 
pridružil. Enako smo se razveselili našega 
spoštovanega župnika Antona Pergerja. 

Kaj pa pevci »Arclinski fantje«? Koliko 
lepih pesmi so nam zapeli in kako lepo so 
zvenele pesmi, ko sta se jim pridružila še 
naš župan in župnik. Ob njihovih prelepih 
pesmih, tudi o vinu, smo se jim večkrat kar 
vsi pridružili. Omeniti moram še dva naša 
tokratna gosta, in sicer Bojana Trkaja, ki že 
od same ustanovitve društva naprej skrbi, 
da je v društvu vse urejeno po predpisih, in  
Zdravka Stropnika. Njegove umetniške roke 
vedno poskrbijo, da so panoji, s katerimi 
vabimo na naše prireditve, izredno lepo 
oblikovani in da so dekoracije na prireditvah 
nam vsem v ponos

Ob prijetni družbi čas hitro teče in treba je 
bilo razmišljati o odhodu proti domu. Toda 
naš neumorni zapisovalec vseh dogajanj v 
društvu ne bi bil to, kar je, če ne bi povzel 
besedo ter že kar pesniško in literarno opisal 
kraje okoli Kraberka. Pavletu se je oko kar 
malo orosilo, ko se je spomnil male hiške 
tam doli ob gozdu, kjer je zanj najlepši kraj 
na svetu.  

Kot je pomembno širiti kulturo 
pridelovanja grozdja, je pomembno širiti 
vinsko kulturo nasploh. Mislim, da smo ta 
večer dosegli delček obojega.

Mirko Krašovec

V okviru projekta Varni na internetu je začel delovati nov 
izobraževalni portal www.varninainternetu.si, na katerem 
lahko uporabniki sledijo obvestilom o najaktualnejših spletnih 
prevarah, se informirajo o različnih vrstah spletnih tveganj in 
najdejo preprosta, razumljiva navodila oz. »recepte«, kako 
se zaščititi. Na strani je vzpostavljen tudi spletni obrazec, s 
pomočjo katerega lahko uporabniki 
prijavijo prevaro (krajo gesla, 
vdor v sistem, spletno goljufijo), 
strokovnjaki s SI-CERT-a pa jim 
nudijo strokovno pomoč. 

Projekt Varni na internetu v začetni 
fazi izpostavlja tri najbolj kritična 
področja – spletne prevare, krajo 
identitete ter spletno bančništvo. 
Poglavitno sporočilo projekta 
ozaveščanja se glasi »Od mene je 
odvisno vse«, saj sami lahko storimo 
največ, da zmanjšamo tveganja. 

Vsebina projekta se nanaša na 
širšo slovensko javnost, poseben 
sklop vsebin pa je namenjen 
manjšim podjetjem (obrtnikom in 
samostojnim podjetnikom), ki zaradi 

omejenih kadrovskih ali finančnih resursov pogosto kar sami 
skrbijo za svoj “IT oddelek”. Pri tem so izpostavljeni različnim 
tveganjem in potrebujejo specifične informacije, kako varno 
poslovati na spletu. 

Povzela: Mojca Skale
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Društva

ŽE TRINAJSTIČ PO POTEH GRAJSKIH 
PRAVLJIC NA GRAD LINDEK

Na letošnje novo leto nas je pozdravilo pravo zimsko vreme 
s soncem, drevje pa je ovilo ivje, da so se veje kakor bele 
svetlikajoče se roke stegovale proti soncu. Na tisoče kristalčkov 
je pričaralo pravo zimsko pravljico. 

Turistično društvo Frankolovo pa je, prav na ta dan, že 
trinajstič organiziralo tradicionalni novoletni nočni pohod  »Po 
poteh grajskih pravljic« na grad Lindek in nato skozi Lipo nazaj 
na Frankolovo, kjer jih je ob povratku čakal golaž. 

Člani odbora so se zbrali že opoldne, si izrekli lepe misli in 
želje, malo nazdravili  ter pričeli s pripravami na večer z upanjem, 
da se bo pohoda udeležilo veliko ljudi. Ko se je spustila že trda 
tema, so začeli prihajati pohodniki. Spet stiski rok, smeh, dobra 
volja, lepe želje. Ljudje od vsepovsod, od blizu in daleč, tudi 
takšni, ki so se pohoda udeležili vsako leto doslej ali pa letos 
prvič. Prijetna družba, ne pretežka in predolga pot, postanki 
na kmetijah, kjer postrežejo s toplimi napitki, z domačim 
kruhom, predvsem pa z dobro voljo,  marsikomu ostanejo v 
prijetnem spominu. Iskreno se zahvaljujejo družinama Lojzke 
Operčkal in Hilde Goršek ter njihovim pomočnikom za njihovo 
pripravljenost sprejeti pohodnike, ki jih je bilo letos zelo veliko, 
okoli 600,  jim odpreti vrata in jih pogostiti.  

Pred odhodom izpred cerkve na Frankolovem so prireditelji  
pripravili kratek kulturni program, v katerem je sodeloval sekstet 
Lindek, prebrali eno od  pravljic o muhasti lindeški gospodi, ki 
še danes burijo duhove, in jih opozorili na posebnosti na poti z 
voščilom za srečo v novem letu. Ob prizorišču so si pohodniki 
lahko ogledali še leseni štedilnik.

Ob povratku je pohodnike čakal slasten golaž. Mojstri: Toni, 
Zoran in Bogdan so dokazali, da priznanje, ki so ga dobili za 
podobno delo na martinovanju, ki ga je pripravilo Vinogradniško-
vinarsko društvo Vojnik,  ni zaman in upravičeno krasi steno 
novoobnovljenega prostora društva.

Tako je društvo že na prvi dan v novem letu znova, na najlepši 
način  dokazalo, da zna pripraviti prijetne prireditve in v kraj 
privabiti mnogo ljudi. 

Irma Blazinšek

Predsednica društva Irma Blazinšek preverja prijavljene

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV

Društvo upokojencev Vojnik je imelo v petek, 28. 1. 2011, občni 
zbor, ki so ga pričeli s programom Komornega zbora  DU Vojnik 
pod vodstvom zborovodkinje Vide Bukovac. Na občnem zboru 
so predstavili svoje delo v lanskem letu in sprejeli plan dela za 
tekoče leto.

DU Vojnik je številčno društvo, saj šteje kar 1051 članov. Na 
tem občnem zboru je bilo prisotnih 221 članov in gostje, med 
njimi župan Beno Podergajs, predsednik Pokrajinske zveze 
Celje Emil Hedžet, predstavnik DU Dobrna, ravnateljica Vrtca 
Mavrica Vojnik Zvonka Grum, članica Socialne komisije pri KS 
Vojnik Cvetka Koželj, predsednica KS  Lidija Eler-Jazbinšek ter 
predstavnik PGD g. Korošec.

Člani in članice DU Vojnik uspešno delujejo v društvu in 
njegovih sekcijah: rusko kegljanje, komorni zbor, ročna dela, 
strelci, sekcija šaha. S svojim delovanjem se  vključujejo v utrip 
kraja in nosijo njegovo ime tudi izven naše občine. V  lanskem letu 
so se uspešno vključili v projekt  Starejši za starejše, organizirali 
so pogostitev članic in članov, starejših od 80 let, opravili 140 
obiskov članov in s čestitkami polepšali praznovanje članom 
ob okroglih obletnicah. Na občnem zboru pa so z minuto molka 
počastili spomin na vse člane, ki so umrli v lanskem letu.

Po uradnem delu in okrepčilu jih je zabaval »hišni duo«, 
katerega člana Herman Felicjan in Rudi Recko sta z igranjem in 
petjem poskrbela za dobro voljo ter  ples. 

                                                                                                                  
Lidija Eler-Jazbinšek

Delovno predsedstvo občnega zbora

V kulturnem programu je sodeloval tudi njihov Mešani pevski zbor

Foto: J.V.

Foto: J.V.

Foto: J.V.



4725. februar 2011               OgledalO 1/80

GOBELINI MARICE VIDENŠEK
France Prešeren velja za največjega slovenskega pesnika. Del njegove pesmi – 7. kitica Zdravljice, ki je bila napisana leta 1844 – je 

besedilo državne himne Republike Slovenije.

Društva

Prešernove podobe in njegova dela so v 
času praznovanja slovenskega kulturnega 
praznika  na ogled v številnih različicah.

Tako kot je dr. France Prešeren v 
svojih v svojih pesnitvah »upodabljal« 
svoje življenje, ljubezen do jezika in 
domovine, hrepenenja, častil literarno in 
kulturno zamisel svojega prijatelja, Matije 
Čopa, opeval neizpolnjeno ljubezen do 
Primicove Julije, skratka bil v svojih delih 
svojevrsten, se je na svoj način njemu in 
njegovemu delu poklonila Marija (Marica) 
Videnšek, ki je s tisočimi vbodi izvezla 
pesnikov portret s kitico Zdravljice, 
trenutno pa veliko časa posveča vezenju 
celotnega besedila Zdravljice.

V zadnjem času je s tehniko gobelina 
sešila že več portretov velikanov slovenske 
besede. Tako si lahko v njeni zbirki 
gobelinov ogledamo tudi  portreta Primoža 

Trubarja in  Ivana Cankarja ter delček 
besedila iz njegovega Kurenta.

Ustvarila je še portret Slavka Avsenika s 
harmoniko, ki mu ga je podarila ob njegovi 
80-letnici. 

Slikovne podlage za te portrete je na 
platno Stramin zrisal Jože Žlaus.

Marica Videnšek že 35 let ljubiteljsko 
ustvarja gobeline. Sešila jih je že blizu 
90 z različno tematiko. Večino jih je tudi 
podarila.

Čeprav to delo zahteva izjemno 
natančnost in vztrajnost, se gospa Marica 
ob šivanju podobe na platno poglablja tudi 
v vsebinsko in izrazno moč nastajajoče 
podobe, saj ustvarjanje gobelina zanjo 
predstavlja umetniško izražanje in ne zgolj 
mehanskega šivanja. Pravi, da jo šivanje 
gobelinov izpopolnjuje in bogati njeno 
življenje. Želim ji, da bi ob svojem stojalu 
in vezenju gobelinov še mnogokrat s 
suverenimi vbodi in z žarom v očeh dejala: 
“To je nekaj za mojo dušo.”

Lidija Eler-Jazbinšek

Marica Videnšek pred ustvarjanjem 
gobelina  Sonetnega

Vsaka slika posebej je čudovit izraz spretnih rok

Trojček, razstavljen v avli Hotela Dobrna

Foto: J.V. Foto: J.V.

Foto: J.V.
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IVO GROBELNIK IN 
PREDSTAVITEV NJEGOVE 
ZADNJE KNJIGE: STARI 
PISKER, RESNICA IN LAŽI

Ivo Grobelnik je eden od šestih aktivistov, ki so v noči med 14. 
in 15. decembrom 1944 iz celjskega Starega piskra osvobodili 
neznano število političnih zapornikov. To dejanje je opisal v knjigi, 
ki jo je 22. decembra 2010 v Kulturnem domu v Vojniku predstavil 
polni dvorani obiskovalcev. Uvodno besedo k predstavitvi avtorja 
je imel župan Občine Vojnik Beno Podergajs, ki je poudaril, da je 
bilo to dejanje enkratni primer v okupirani Evropi, saj so takrat 
pred gotovo smrtjo iz krempljev gestapa fantje osvobodili veliko 
več zapornikov, kot izhaja iz nemške evidence, ki govori o 127 
izpuščenih.

Predstavitev knjige je bila nadvse zanimiva in na koncu so 
udeleženci avtorju zastavljali vprašanja. Predvsem je bila izražena 
ugotovitev, da so naši otroci premalo seznanjeni z dogodki iz 
druge svetovne vojne.

J. Vovk

SVEČANOST V POČASTITEV SPOMINA 
FRANKOLOVSKIM ŽRTVAM

Letos smo že petič organizirali pohod od Vojnika do spomenika 
na Frankolovem. Prvič pa je bilo mogoče pot nadaljevati od 
spomenika mimo Lindeka do Senegačnikovega mlina in dalje 
do Brdc. Pot je bila organizirana v dveh dnevih.  

Prvi dan smo ob 11.00 prispeli do grobov na Stranicah, kjer 
smo se udeležili osrednje slovesnosti. Po polaganju vencev 
delegacij občin in organizacij je kot slavnostna govornica 

spregovorila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič. Opisala 
je dogodke izpred 66 let, zločin, ki se je zgodil na ta dan 12. 
februarja. Glavni poudarek pa je namenila medsebojnemu 
sodelovanju, spoštovanju, razvoju pozitivnega razmišljanja 
mladih generacij, predvsem pa slabosti maščevanja, ki je bilo 
prisotno pri izvrševanju frankolovskega zločina.

J. Vovk

TRETJE BOŽIČNO OBDAROVANJE OTROK 
VRTCA FRANKOLOVO

Društvo TALON se je odločilo ponovno obdariti malčke. 
Pripravili smo jim nedokončane izdelke, in sicer punčko iz 
volne, katere so otroci dokončali s pomočjo mentorice, gospe 
Jožice in gospe Ivanke. Tako so igračko lahko nesli domov, se 
z njo igrali, morda je tudi kakšna punčka odšla zvečer zraven v 
posteljico. Mali otroci so najbolj iskreni in res so bili zelo veseli 
tega obdarovanja. Na koncu smo skupaj zapeli pesmico in seveda 
nista manjkala zahvala in skromno darilce Društvu TALON tudi 
od vzgojiteljice, ki je navdušena nad našimi igračkami in se 
priporoča tudi v bodoče. Otrokom namreč takšno obdarovanje 
ostane v spominu predvsem zato, ker je vsako leto nekaj novega, 
a kljub temu je to izvirna stara igračka, ki je v trgovinah ob vsej 
veliki ponudbi ni mogoče kupiti. 

Malčkom želimo še veliko brezskrbnih dni in veselja. Seveda 
jih bomo obdarili tudi letos,  v letu 2011.

Dragica Mlinar

Društva

Pisatelja Iva Grobelnika je predstavil župan Beno Podergajs

Slavnostna govornica ministrica dr. Ljubica Jelušič

Pohodniki po poteh XIV. divizije

Delegacija Občine Vojnik pri polaganju venca

Foto: J.V.

Foto: J.V.

Foto: J.V.

Foto: J.V.
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Plesalci BBD zbrali 2.432 € za bolne otroke!
Dragi starši, prijatelji in znanci, iskreno se vam zahvaljujemo, da ste si prišli ogledat 

dobrodelno plesno predstavo »Pravljični svet skozi ples« in da ste svoj prispevek za 
bolne otroke zamenjali za Swarovsko srce.

Uresničili smo si željo! Od vsega začetka 
smo si želeli, da bi plesna šola delovala 
tudi v dobrodelne namene. 

Zbrana sredstva na plesni predstavi, 
ki je bila v soboto, 15. januarja 2011, 
v  Kulturnem domu Vojnik, smo v celoti 
preko Fundacije za pomoč bolnim otrokom 
namenili malim bolnim junakom s hujšimi, 
kroničnimi boleznimi ali neraziskanimi 
diagnozami. 

Posebno zahvalo namenjam našim 
junakom, plesalcem ter plesnim učiteljicam 
Mojci Marko, Neži Kričaj in Nini Pirečnik. 
Iskrena hvala!

Naj se kakšna pravljica zgodi vsakemu 
izmed nas tudi v vsakdanjem življenju! 
Več o nas na www.plesem.si

Barbara Felzer, 
Blue Butterfly Dance

Društva

MLADINSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

V soboto,  5. 2. 2011, smo imeli 
vsakoletni občni zbor. Udeležilo se ga je 
veliko članov, še posebej veseli pa smo 
bili gostov, ki so prišli in smo lahko rešili 
marsikateri problem ter večna vprašanja, 
ki smo jih zastavljali v zvezi z bazenom 
in mladinsko sobo.  Dogovorili smo 
se tudi, da bomo sodelovali z ostalimi 
društvi, na koncu občnega zbora pa smo 
še  nekaj pojedli in popili. Še enkrat se 
zahvaljujemo vsem gostom, ki so si vzeli 
čas in prišli na naš občni zbor.

Za MDF, Katrin Pinter

NOVI ŠVIC VOJNIK
V športnem centru Švic v Vojniku lahko 

rečemo, da je za nami odlično leto, saj 
smo uspešno organizirali veliko različnih 
športnih turnirjev (squash, namizni tenis, 
nogomet, košarka) in mnogo odličnih 
zabav oziroma prireditev (Majske igre, 
brucovanje, rock koncerti, hip hop event).

Vendar smo se odločili, da bomo letos še 
bolj aktivni na vseh področjih. Zelo kmalu 
v Švicu odpiramo fitnes!! V naslednjih 
mesecih imamo namen prirediti nekaj 
različnih turnirjev in prireditev (squash, 
namizni tenis, košarkarski turnir; vsi 
turnirji so amaterski, zato vabljeni vsi 
zagreti športniki). Vse bo objavljeno na 
naši spletni strani Švic Vojnik in naši 
strani na »facebooku«.

Dne 11. 2. 2011 je bilo odprtje novega 
Švica. V tem mesecu bodo potekale 
odlične akcije za različne aktivnosti 
v našem centru. Vabljeni ob sončnih 
dnevih na prekrasno teraso  z  odličnim 
pogledom na nogometno igrišče in 
seveda na najboljšo kavico v mestu. Ko 
pa si boste med vikendom želeli dobrega 
žura, smo pravi naslov za vas! Vsi 
dogodki bodo objavljeni na spletni strani 
Švic Vojnik in na »facebooku«.

S. Mitja
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VOJNIŠKIM VINOGRADNIKOM 
JE LANI NAGAJALO VREME

Vremenske razmere še kako krojijo pridelavo hrane, saj je 
to proizvodnja pod milim nebom. Tu seveda vinogradniki niso 
nikakršna izjema. 

Poleg suše, toče,  tudi prekomerne padavine še kako vplivajo na 
pridelek. To se je zgodilo lani, saj je močno deževje v septembru 
povzročilo močan pojav gnilobe – botritisa. Nekateri vinogradniki 
so pri poznih sortah ostali celo brez pridelka. Zanimivo, da so 
zaradi visokega snega in močnega dežja vinogradniki morali 
odpovedati celo prireditev OD KLETI DO KLETI in predavanje 
KLETARSKI VEČER, ZIMSKO REZ pa opraviti v globokem 
snegu in močnem sneženju. Proti naravi je človek brez moči. 

K DOBREMU VINU – DOBRA HRANA

Vojniški vinogradniki so se že naučili pridelati dobro grozdje 
in odlična vina, kar dokazujejo odličja z ocenjevanj. K dobremu 
vinu pripada tudi dobra hrana, tu pa so suhomesnati proizvodi 
zelo zastopani. Zato so v društvu ustanovili odbor – sekcijo 
salamarjev. Izvedli so tudi I. SALAMIJADO. Te proizvode pa 
so poleg svojih najboljših vin prikazali pred nabito dvorano na 
Frankolovem. To je bila res lepa kulturna prireditev. Zadetek v 
polno!

Brez znanja ni uspeha! Zato so organizirali I. PREDAVANJE 
o pravilni izdelavi domačih salam. Pred lepo zapolnjeno dvorano 
Kulturnega doma v Vojniku je predaval dr. Žlender iz Ljubljane. 
Že sedaj vabijo na II. SALAMIJADO meseca aprila, na Občni 
zbor 4. marca, predavanje Zaščita vinske trte v mesecu marcu, 
društveno OCENJEVANJE VIN 4. aprila 2011 (pobiranje 
vzorcev sobota, 2. 4. – društvena KLET), PRAZNIK VINA 
20. 4. (PODELITEV PRIZNANJ z udeležbo VINSKE 
KRALJICE), STROKOVNI IZLET meseca maja. Prireditev 
res ne bo manjkalo! 

PRIDITE, PRIDRUŽITE SE! VČLANITE SE IN 
VPLAČAJTE ČLANARINO V KZ VOJNIK. POVABITE 
SOSEDA, PRIJATELJA, ZNANCA!

Pij malo, pij dobro!

Pavle Leskovar,
tajnik društva

Društva

Prireditelji s predavateljem dr. Žlendrom v kleti

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Dne 11. decembra prejšnje leto smo imeli v Celju dvajseti 

regijski sprejem lučke miru iz Betlehema, ki je do naših krajev 
pripotovala preko Dunaja. V ta namen smo se vse veje našega 
stega zbrale pri cerkvi Sv. Cecilije v Celju. Srečanje se je pričelo 
z zgodbo, ki je ponazorila potovanje plamena iz Betlehema do 
naših krajev, nadaljevalo pa se je z igro, ki je sporočala, da je 
vsak posameznik pomemben v družbi in se je imenovala ‘’Daj 
(v)se od sebe’’. Imeli smo tudi katehezo, ki je obsegala globoko 
duhovno sporočilo, saj smo se najprej vprašali, kakšne so naše 
slabosti, jih napisali na listek, ki smo ga zvili ter pripeli na rutko, 
da nas bo vedno spomnil, na katerih področjih se moramo še 
posebno potruditi, da bomo postali boljši. Po katehezi je sledila 
malica, nato pa smo se hitro odpravili v cerkev Sv. Danijela 
na slavnostni sprejem, ki ga je vodil celjski škof, dr. Stanislav 
Lipovšek. Na sprejem so prišli tudi skavti iz drugih stegov 
celotne Mariborske regije. Po končani slovesnosti smo se ob 
dvajseti obletnici posladkali s tortami. 

Naslednjo nedeljo smo v vseh župnijah (v Vojniku, Novi 
Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah) podarjali sveče ter 
Betlehemski plamen po vsaki sveti maši, z namenom da doseže 
prav vsak dom, da vsak začuti to drobceno svetlobo in toplino 
ter jo deli dalje. Tudi letos smo nesli plamen na Dobrno.

 Katarina Majer, 
Presenetljiva čebela

13. KVARTOPIRSKI TURNIR V SOCKI
Tudi letos 

je PGD Socka 
o r g a n i z i r a l o 
tradicionalno, že 
trinajsto srečanje 
k v a r t o p i r c e v. 
Več kot štirideset 
igralcev se je 
na predvečer 
k u l t u r n e g a 
praznika, 

7. februarja, 
pomerilo v igranju „šnopsa“. Najboljši so dobili pokale in 
praktične nagrade, prav tako tudi „srečni poraženec“. Zmagal je 
Primož Selčan iz Zlateč, drugi je bil domačin Bojan Blazinšek 
iz Socke, tretji pa Ivan Potočnik z Dobrne. Naslov „srečnega 
poraženca“ si je priigral Boris Žerovnik iz Socke.  

Egidij Čretnik
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SVEŽI VETER VEJE MED ČLANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA FRANKOLOVO
Začetek leta je čas, ko pregledamo rezultate dela v preteklem letu in si optimistično zastavimo cilje za novo.  V tem času društva in 

organizacije delajo obračune in sprejemajo plane za leto, ki je pred njimi, ali tudi za daljše časovno obdobje.  

Turistično društvo Frankolovo je imelo 
svoj občni zbor v petek, 4. februarja 2011, 
v dvorani Gasilskega doma Frankolovo. 
Društvo je po kratkem premoru v letu 
2009 ponovno zaživelo. Veter optimizma 
je gnal člane, da so s svojim prostovoljnim 
delom, neredko pa tudi z lastnimi sredstvi 
opravili program, ki smo si ga zadali 
na začetku leta. Še več, plan smo celo 
presegli. 

Novoletni nočni pohod »Po poteh 
grajskih pravljic« na grad Lindek z 
vmesnimi postojankami na kmetijah je 
že tradicionalen in vsako leto privabi več 
ljudi. Cvetlični sejem, ki je v lanskem 
letu prerasel v pravi sejem. Na tem 
sejmu obiskovalci že po tradiciji dobijo 
eno rožico na gospodinjstvo in eno za 
vsakega člana društva, cvetje pa lahko 
tudi kupijo. Trudimo se tudi za bogato 
obsejemsko ponudbo: družabne igre, 
stojnice, srečelov. Iz našega programa naj 
omenim dve prireditvi, ki sta za društvo in 
kraj velikega pomena.

Kot do sedaj, bomo še naprej 
organizirali tudi manjše prireditve in 
različne delavnice, krajše in daljše izlete, 
raziskovali in popisovali naravno in 
kulturno dediščino, sprejemali obiske ter se 
povezovali tudi s sosednjimi društvi. Pod 
svoje okrilje pa bomo sprejeli ‒ povabili 

še katero od sekcij, npr. konjenike, ki so 
že izrazili to željo. 

»Pohvaliti« pa se moramo, da smo TD 
Frankolovo pravi »bogataši«. Ne vem, 
če ima katero od društev v občini v lasti 
napol razpadajoči grad, kot je Lindeški 
in Zidanico Črešnjice, pri kateri »škarpa« 
odpoveduje pokorščino. Če se ta »škarpa« 
podre, lahko potegne s seboj tudi streho, 
ki je naslonjena nanjo. Torej nam dela 
ne manjka. Problem je v tem, da za 
vzdrževanje takšnih objektov nimamo 
denarja. Smo pa člani s prostovoljnimi 
prispevki dali narediti opozorilno tablo 
»prehod prepovedan«, saj nam je v društvu 
pomembna tudi varnost obiskovalcev 
tega porušenega lindeškega kamnitega 
velikana. Za obnovo omenjene dediščine 
bo potrebna pomoč, ne samo pomoč 
nas članov društva, temveč pomoč širše 
lokalne skupnosti kot tudi države. 

Trudimo se, da bi v kraju naredili tudi 
kaj resnično »turističnega«, za kar smo 
pravzaprav tudi člani društva. Želimo 
nekoliko bolj promovirati našega slavnega 
rojaka Antona Bezenška, o katerem vedo 
v tujini, posebno v Bolgariji, kjer je 
služboval, veliko več kot v njegovem 
rojstnem kraju. V sodelovnaju z društvi 
v kraju in sorodniki Antona Bezenška 
želimo urediti Bezenškovo izobraževalno 
pot, ki bi vodila s Frankolovega, mimo 

njegove rojstne hiše v Bukovju in do 
Zidanice Črešnjice. Upamo, da nam bo 
uspelo ustanoviti podmladek, ki bi nam 
pomagal pri raziskovanju njegovega 
življenja in del, ki jih je napisal, ter vse 
skupaj ustrezno predstaviti v elektronskih 
medijih. Prijavili se bomo na ustrezen 
razpis, da pridobimo sredstva in z njimi 
nekako obnovili Zidanico, v kateri bi 
uredili muzej kulturne dediščine. 

Že lani, pri obnovi naših prostorov v 
stari šoli se je pokazalo, da se z roko v roki 
da veliko narediti. Prostor smo obnovili 
s sredstvi, ki smo jih »prišparali« s tem, 
da smo manjše prireditve financirali iz 
lastnega žepa. Kupili smo le najpotrebnejši 
material, drugega so darovali člani 
društva. Na občnem zboru smo se zahvalili 
vsem prisotnim posameznikom z majico 
društva, ki so pomagali pri tej »akciji«, 
in tistim, ki nas sprejmejo na postojankah 
na novoletnem pohodu. Tistim, ki pa 
jih na zboru ni bilo, se bomo zahvalili 
na Cvetličnem sejmu. Zahvalili smo se 
naslednjim članom: Toniju Breclu, Ediju 
Mirniku, Danilu Novaku, Igorju Rotarju, 
Karliju Čretniku, Jožetu Železniku, 
Zoranu Kovačeviču, Milanu Dobovišku, 
Dragu Breclu, Tomiju Goršku, Štefki 
Pobirk, Martinu Kračunu, Hildi Goršek, 
Lojzki Oprčkal, Janezu Karu, Romanu 
Pinterju in p. Branku Cestniku.

Kisla juha, ki so jo za pogostitev na 
občnem zboru skuhali naši kuharji Toni, 
Bogdan in Zoran, je bila resnično dobra. 
Zelo dobro pa je bilo tudi pecivo, ki so ga 
spekle članice.

Če nam želite pomagati pri naših 
akcijah, o katerih vas bomo sproti 
obveščali, bomo veseli. Trudili se bomo, 
da bodo naše prireditve zanimive in pestre. 
Veseli bomo tudi plačila članarine, ki tudi 
letos znaša 5 €. Članarina ne pomeni, 
da morate pri društvu delati, če nimate 
časa, pač pa je to vaš prispevek, da mi 
lažje delamo. Članarino bomo pobirali na 
vseh naših prireditvah, lahko pa jo daste 
tudi kateremu od članov IO, NO ali Disc. 
komisije. 

Svoje predloge, pripombe ali mnenja 
nam lahko pošljete tudi na e-naslov: 
turisticnodrustvo.frankolovo@gmail.
com ali naše aktivnosti spremljate na 
»facebooku«.

Irma Blazinšek 

Občni zbor TD Frankolovo 2011

Društva
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Vem, da boste 
mnogi v sebi ali pa na 
glas poklepetali, češ, 
pa je sploh potrebna ta 
gozdna učna pot, jo res 
potrebujemo, saj že 
obstaja planinska pot 
in še bi lahko naštevali 
vzroke zakaj da in tudi 
zakaj ne. Pa vendar 

moram pripomniti, da bo ta pot, takšna 
kot  je zamišljena in že v izvajanju, 
prinesla našemu kraju neko svežino 
in tudi znanje o naših gozdovih. Ko se 
boste sprehajali po obronkih Vojnika, 
morda tekli in se rekreirali v naravi, se 
boste ob tem  seznanili še s kakšnim 
zanimivim podatkom o gozdu, o vrstah 
dreves in še o mnogo čem. Naj povem, 
da skupaj s partnerji v projektu, to je 
Občino Vojnik, Planinskim društvom 
Vojnik in Geodetskim zavodom delamo 
na pripravi I. faze projekta, ki seveda 
obsega večino del, da bo pot zagledala 
luč sveta ob načrtovanem dnevu, ki 
ga pa za sedaj še ne bomo izdali, prav 
tako ne mesta tega dogodka in tudi ne 

znanih gostov, ki bodo zaznamovali to 
naše skupno praznovanje. Bodite tudi 
vi zraven! Povem lahko le to, da bo pot, 
takšna kot je pripravljena, zanimiva, 
lepa in predvsem poučna za prav vse 
generacije, od malčkov v vrtcih in otrok 
v osnovnih šolah, saj bo vsebovala tudi 
krajšo, manj naporno različico. Mladina, 
tista od petnajstega leta naprej pa vse do 
starejše generacije, bo spoznala marsikaj 
zanimivega o našem gozdu, ki je zibelka 
našega obstoja, saj bi brez njega in 
njegovih danosti bili žejni, lačni in 
predvsem revni, tako v duši kot v telesu.

Po srcu sem večna optimistka, večna 
popotnica, ki pričakuje vedno najboljši 
izid česar koli, pa naj si bodo to ljudje na 
moji poti ali dogodki. Prepričana sem, da 
bo tudi naša gozdna učna pot, pot miru, 
učenosti in harmonije, vsakega, ki bo 
stopil nanjo in se podal v naravo, gozd, z 
vsem kar nam daje, prepričala v to.

Je tudi pot modrosti, saj se imenuje 
gozdna učna pot Modrijanov. Se boste 
spet vprašali tako na tiho, ali tale Mila 
ne pozna pravopisa, da piše Modrijane 

z veliko začetnico. Pa je vendar 
pravilno napisano, saj je gozdna učna 
pot poimenovana po našem znanem 
narodno-zabavnem ansamblu, znanem 
daleč na okoli, to so naši Modrijani.

Resnično si želimo vsi, da bi 
slavnostni dogodek ob predaji poti 
njenemu namenu popestrili prav oni. 
Držimo pesti, da se sliši njihova pesem 
tam nekje v maju, tam nekje v našem 
lepem gozdu. Ne bom izdala vsega, 
kakšna bo pot, povem lahko le to, da 
ekipa planincev, članov Izvira, občinskih 
delavcev, strokovnih sodelavcev  in 
izvajalcev dela “sto na uro”, da bo pot 
kar se da lepo in kakovostno urejena ter 
nam vsem v ponos in razvedrilo, pa tudi 
za učenje. Do maja je še dolgo, boste 
pripomnili, dragi bralci Ogledala, dragi 
naši občani, dragi bodoči obiskovalci 
poti. A ni tako, saj čas neizprosno teče. 
Do lepega dogodka se bomo še oglasili 
in vam izdali podrobnosti, ki so zdaj 
še skrivnost, odkrivanje skrivnosti pa 
je vedno razburljivo in zanimivo. Vsaj 
zame. Kako pa za vas?

Milica Kočevar

Društva

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV V  MEDNARODNEM LETU 
GOZDOV

Pravijo, da se prav vse stvari, dogodki, ljudje zgodijo, kot se morajo in to v času, ki je pravi. V našem primeru, ko nam ni uspelo v 
lanskem letu narediti Gozdne učne poti Modrijanov, na kratko Gumpa, se bo to zgodilo ravno prav, to je letos, v mednarodnem letu 
gozdov. Torej so zamude na ministrstvu v Ljubljani bile pravočasne, če se malo pošalimo.

Z veseljem vsakokrat, ko grem mimo, 
zavijem v Dom starejših občanov v 
Vojniku. Če ne zaradi drugega zato, da 
mi na recepciji Rafko Gregorc pove, kaj 
je novega in kaj pripravljajo za svoje 
varovance. In prav v četrtek, 27. januarja, 
so imeli v gosteh Folklorno skupino 
KD Blagovna, pod vodstvom Jožeta 
Grmeka, ki se je predstavila s kulturnim 
programom. 

Uprizorili so plese, ki so ponazarjali 
setev, žetev in mlačvo. Poslušalci so jih 
nagradili z aplavzom in jih povabili na 
ponovni obisk. 

Vodstvu Špesovega doma se gre 
zahvaliti za ugodno počutje varovancev, 
da jim ni dolgčas in da je njihovo bivanje 
v domu kar najbolj pestro.

Jure Vovk Nastop folklorne skupine KUD Blagovna

Foto: J.V.

PRIJETNO IN ZANIMIVO 
V ŠPESOVEM DOMU
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Dobro je vedeti

Na dan misije, dne 25. 2. 1944, je bil kot 
zamenjava dodeljen tej posadki. S člani se je 
srečal in spoznal le pol ure pred odhodom. Pred 
tem se niso nikoli srečali. Bili so na bombni 
misiji nad mesto Regensburg v Nemčiji. Pot 
do cilja je potekala brez težav. Nad mestom 
so odvrgli bombe na tovarno nemških letal 
Messerschmitt in se nato s formacijo vračali v 
svojo letalsko bazo v Italijo. Kopilot McEntee 
jim je po interfonu povedal, da je vse v redu 
in da vsi motorji gladko tečejo. Nedolgo zatem 
pa je formacijo napadlo večje število nemških 
letal. Letalo je bilo večkrat zadeto in je začelo 
zaostajati za svojo formacijo. Ostali so sami, 
formacije pa ni bilo več videti. Takoj po prvem 
napadu jim je odpovedal komunikacijski sistem 
v letalu, tako da medsebojna komunikacija 
med posadko ni bila več možna (interfon). 

V zračnem boju je strelec v repu letala Batory uspel sestreliti eno 
nemško letalo. Kmalu zatem je bilo letalo ponovno zadeto. Eno od 
napadajočih letal jih je zadelo od spodaj v trebuh letala. Uničeni so 
bili rezervoarji s kisikom, zaradi česar je letalo začelo goreti in ogenj 
se je hitro širil. Ker so bili v boju še večkrat ponovno zadeti, je trojica 
v zadnjem delu letala sklenila, da morajo takoj zapustiti letalo, saj 
zaradi mnogih zadetkov letalo ni bilo več pod nadzorom. 

Letalo je začelo hitro padati pod kotom 45°. Zatem so BATORY, 
GROVE in HEANEY izskočili s padali iz gorečega letala. Pred 
tem je Grove pomagal, da se je izvlekel iz spodnje kupole letala še 
četrti letalec BERNEY, ki pa na sebi ni imel padala. Le-tega je imel 
obešenega v trupu letala in je zgorelo, rezervnega padala pa ni bilo, 
zato ga je odrinil stran ter strmoglavil skupaj z ostalima. Kasneje so 
se preživeli letalci spraševali, kaj se je zgodilo s tistimi v sprednjem 
delu letala. Možna razlaga je bila edino ta, da so bili ali hudo ranjeni 
ali pa mrtvi in se tako niso uspeli rešiti.

Preden so izskočili, se je letalo nahajalo na višini 6000 metrov. 
Najprej sta izskočila Heaney in Batory ter takoj po skoku iz gorečega 
letala odprla svoji padali. Grove je izskočil na višini 600 metrov. 
Vendar ko je odprl padalo, se je to na več koncih strgalo, tako da 
je priletel na tla s precejšnjo silo. Omamljen od trdega pristanka 
in opečen po obrazu in rokah je zakopal svoje padalo. Zadnje kar 
je videl, preden je pristal na tleh, je bilo goreče letalo ob vznožju 
hriba. Nato sta se našla z Heaneyjem. Na cesti sta srečala mlajšega 
fantiča, katerega sta vprašala, kje sta. Iz njegovega odgovora sta 
uspela razumeti le: ”Jugoslavija”. To jima je dalo upati, da se morda 
le uspeta rešiti. Nadaljevala sta pot po cesti in prišla do neke kmetije. 
Ljudje so se jima zdeli prijazni, oskrbeli so njune opekline s kremo. 
Kmalu zatem pa so jima na sled prišli Nemci in ju aretirali. Sledili so 
njunim stopinjam, ki sta jih pustila v snegu, saj so bila tla prekrita s 5 
cm snega. Tistega dne pa tudi ni bilo preveč mrzlo. Z njima so Nemci 
ravnali kar dobro, bili pa so to sami fantje, stari 15 ali 16 let, po oceni 
Grovea. Ujeli so tudi Batoryja, ki je s padalom pristal na drevesu v 
kraju Vinare. Z drevesa so ga rešili domačini. Vendar so ga Nemci 
kmalu zatem aretirali in odpeljali. Zanimivo je, da so jih Nemci 
takoj, ko so jih ujeli, začeli zasliševati. Vendar jim nobeden ni želel 
dati nobenega odgovora. Nemški oficir pa jim je povedal, da tako in 

tako že vse vedo. Podal je Heaneyju svojo beležko, v kateri so bila 
navedena imena celotne posadke, razpored posadke na letalu, kje so 
se šolali, kje so bili rojeni, njihova izobrazba, kdaj so zapustili ZDA, 
njihova pot iz severne Ameriko preko Afrike do Italije, število misij, 
ki so jih opravili, v bistvu pravzaprav res vse, celo spisek stvari, ki so 
jih zamenjali na letalu 10–15 minut, preden so odleteli iz baze. Kot 
je menil Heaney, so bili verjetno v bazi na delu ovaduhi, le kako bi 
drugače Nemci za vse to vedeli.

Vse tri ujete letalce, ki so bili vsi opečeni po obrazu in rokah, so 
Nemci namestili v bolnišnico v Celju, kjer so jih oskrbeli. Čez dva 
dni so jih Nemci prišli iskat v bolnišnico, kjer so jih vprašali, če bi 
želeli prisostvovati na pogrebu njihovih preminulih tovarišev na 
pokopališču v Celju. Na pokopališču je bilo sedem krst s posmrtnimi 
ostanki. Krste niso bile označene. Na pokopališču je Heaney 
prepoznal Berneyjeve pasove padala z zaponko rdeče barve, ki edina 
ni bila pobarvana z olivno zeleno barvo kot preostale. Prav tako je 
prepoznal določene dokumente in papirje, ki so jih Nemci pobrali iz 
letala. Do pogrebnega obreda ni prišlo, prav tako niso bila omenjena 
imena preminulih članov posadke. Na pokopališču so bili prisotni 
Nemci in vsi trije ameriški ujetniki, civilistov ni bilo. Približno 
50 do 60 nemških vojakov je nato ustrelilo častno salvo in krste s 
posmrtnimi ostanki so pokopali. 

Edino neki nemški vojak, ki je imel fotoaparat, je naredil nekaj 
fotografij. Ta vojak je dobro govoril angleško in je Batoryju obljubil, 
da mu bo, ko se bo vojna končala, poslal nekaj slik s pogreba. Nemec 
si je zapisal njegov naslov. Kot je videl Grove, je bilo pokopališče 
civilno in na njem ni bilo opaziti kakršnih koli vojaških grobov. Zelo 
dobro si je vtisnil v spomin lokacijo pokopanih tovarišev za primer, 
če bi še kdaj prišel na to mesto. Mesto Celje pa se mu je zdelo mirno 
in lepo. Takoj po vojaškem pogrebu so jih Nemci odpeljali stran. 
Tako da niso imeli priložnosti videti, ali so Nemci grob njihovih 
tovarišev ustrezno označili. 

Sestreljeno ameriško letalo Liberator B24 42-52101 
‘’Peacemaker’’ – ‘’Mirovnik’’

Že v 74. številki Ogledala sem pisal o usodi med drugo svetovno vojno sestreljenega ameriškega letala in njegove posadke, ki je 25. 
2. 1944 padlo pri kraju Vrba pri Dobrni. V tem času pa sem uspel dogodek še podrobneje raziskati. Zgodbo o letalu sem pred časom 
predstavil na ameriškem spletnem forumu, ki se ukvarja z letalsko tematiko druge svetovne vojne. Nedolgo zatem sem sprejel sporočilo 
nekoga, ki je trdil, da je v sorodu z enim od letalcev, ki ga omenjam. In tako je naneslo, da se mi je oglasil vnuk danes še živeče sestre 
enega od letalcev, Peter Mahrle. Njegova stara mama Veronica Mahrle pa je sestra umrlega letalca Williams D. Clifforda, ki je bil na 
tem letalu strelec v nosu letala. Domači hranijo njegove fotografije, medalje in priznanja. Tako sem dobil tudi kopijo slike umrlega 
pilota, ki jo objavljamo, ter kopijo pisma, katerega je po koncu vojne po vrnitvi iz nemškega ujetništva staršema umrlega letalca 
Williamsa pisal letalec Howard Grove. V pismu staršem pojasnjuje, kaj se je tega nesrečnega dne zgodilo. V nadaljevanju na kratko 
povzemam njegovo pismo. 

Williams Clifford 
- Williams D. 
Clifford mlajši 
(strelec v nosu 
letala). Umrl  25. 
2. 1944.

Veronica Mahrel - sestra preminulega letalca Williamsa D. 
Clifforda mlajšega s sliko z žalne slovestnosti, ki je bila na Vrbi 
pri Dobrni dne 27. 2. 2010.
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Takoj ko so se jim rane dobro zacelile, so jih 
Nemci iz Celja poslali v ujetništvo v severno 
Nemčijo. Na splošno, kot je zapisal Grove, so 
z njimi v ujetništvu ravnali dokaj humano. Bi 
pa zagotovo stradali, če ne bi prejemali paketov 
Rdečega križa. Nekaj dni pred osvoboditvijo so 
njihovi stražarji dobili od nemškega vrhovnega 
štaba povelje, da morajo ustreliti vse ujetnike, če 
bi se zavezniki približali taborišču. Vendar se na 
srečo to ni zgodilo, saj takrat stražarji niso hoteli 
izpolniti ukaza in so uničili orožje ter odšli. 

Ta posadka je uspešno zaključila devet bojnih 
misij, šest nad severno Italijo, eno nad Albanijo in 
dve nad Nemčijo. Dan pred tragičnim koncem so 
prav tako opravljali bombno misijo nad mestom 
Regensburg, kjer jim je na povratku zmanjkovalo 
kisika. Celotna posadka se je odločila, da bodo 
ostali brez kisika, z izjemo pilota in kopilota. 

S tem dejanjem so seveda ogrozili svoja življenja, vendar se je vse 
končalo srečno in so uspešno prispeli v svojo letalsko bazo. Za svoja 
junaška dejanja so prejeli več medalj, in sicer:

Distinguished Flying Cross (letalski križec za zasluge),
Air medal,
Oak leaf cluster (hrastov list za 5 opravljenih bojnih misij),
Good Conduct Medal,
European Theater Medal z tremi bojnimi zvezdicami (medalja za 
sodelovanje na evropskem bojišču),
Purple Heart (škrlatno srce, medalja za rane oz. poškodbe v boju),
Presidential Citation (predsedniška omemba enote).

Pri svojem raziskovanju pa sem prišel v stik tudi z Richardom H. 
Harmsom iz CRC Archives, ki mi je nesebično ponudil pomoč ter 
obiskal grob letalca Martina Doume mlajšega v mestu Grand Rapids 
v Ameriki in mi je nato poslal slike njegovega spominskega obeležja. 
Prav tako pa je našel in tudi obiskal brata pokojnega letalca, ki danes 
živi v mestu Grand Rapids, Williama Douma. Pri njem je dobil sliko 
njegovega brata, katerega kopijo sem prav tako prejel in jo prav tako 
objavljamo.

Po vojni so Američani svoje letalce prekopali in odpeljali iz Celja 
na ameriško vojaško pokopališče v Beogradu, nato začasno na 
ameriško pokopališče v Neaplju v Italiji, od tam pa na željo svojcev 
v domovino.

Pokojnega brata Martina mlajšega so v juniju 1949 pokopali na 
pokopališču v mestu Grand Rapids v ZDA. 

Vsi trije vojni ujetniki so vojno preživeli in se vrnili nazaj v 
domovino. Na žalost pa so danes že vsi pokojni.

Štabni vodnik WALTER G. BATORY (strelec v repu letala), rojen 
dne 28. marca 1916, je umrl v mesecu aprilu 1975 v mestu Detroid v 
Michiganu (ZDA).

To je letalec, ki je pristal in obvisel na drevesu v kraju Vinare, kjer 
so ga domačini rešili z drevesa. Kot so povedali domačini, je govoril 
jezik, katerega je bilo moč nekako razumeti. Ugotovil sem, da je bil 
po rodu Poljak (oba starša sta bila rojena na Poljskem).

Vodnik RICHARD D. HEANEY (radio operater in strelec na 
levem boku letala), rojen dne 9. januarja 1924, je umrl dne 24. junija 
1999 v mestu Harrison v Arkansasu (ZDA).

Štabni vodnik HOWARD E. GROVE (strelec na desnem boku 
letala), rojen 16. aprila 1924, je umrl dne 2. avgusta 2001 v Kansas 
Cityju v Missouriju (ZDA).

Prišel sem tudi do podatka, da sta bila člana posadke: Batory 
in Grove na tej misiji zamenjava za člana posadke: Jamesa H. 
Williamsona in Arnolda Lampmana.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil g. Francu Škofleku iz Lemberga, 
ki mi je že na lanski spominski slovesnosti, ki je prvič potekala v 
spomin ameriške posadke, podaril ogromen zobnik, ki je bil nekoč 
sestavni del enega izmed motorjev (letalo je imelo 4 motorje). Zahvalil 
bi se tudi ge. Anici Zagrušovcem iz Čreškove, ki je takrat kot majhna 
deklica opazovala goreče letalo pri strmoglavljanju. Še posebej pa za 
letalski del, ki je takrat padel z neba na travnik pod njihovo domačijo. 
Na moje začudenje so ga po vseh teh letih še vedno hranili. Del je 
nekoč služil kot pokrov enega izmed motorjev. Na njem pa so vidne 
sledi gorenja, kar tudi potrjuje, da je letalo gorelo. Prav tako bi se za 
zanimiv letalski del rad zahvalil g. Pavlu Žerjavu z Velike Ravni; na 
delu, na katerem je še vidna originalna barva letala, je dobro viden 
napis ‘’OIL DRAIN’’. Zahvaljujem se tudi g. Jožetu Poleneku z 
Dobrne za letalski del, ki se je nahajal na zadnjem delu krila letala 
(zakrilce). V svoji zbirki pa hranim tudi originalno usnjeno ameriško 
pilotsko jakno in usnjene letalske hlače, kakršne so nosili piloti na 
teh letalih. Seveda je moja želja, da bi bili predmeti in zgodba letala 
predstavljeni in postavljeni na ogled v muzeju, ki pa ga v naši občini 
trenutno še ni. 

Spoštovani bralci, vljudno naprošam vse, ki bi imeli kakršne 
koli podatke oziroma bi o tem dogodku kar koli vedeli (iščem tudi 
morebitne očividce dogodka), da se mi javijo. Prav tako bi me 
zanimalo, ali ima morda še kateri izmed bralcev kakšen kos opreme 
(padalo, padalska svila, …) ali kakšen del letala, da mi ga odstopi. 
Dobil sem informacijo, da so krilo letala vgradili v temelje neke 
hiše ter da so v neki starejši hiši oz. gospodarskem poslopju vgrajeni 
deli tega letala (rep letala, okna, …). Če bi kdo kaj o tem vedel, ga 
prosim, da mi to sporoči. Prav tako bi me zanimalo, če je kdo morda 
pri nabiranju gob v gozdu ali kje drugje naletel na kakšne ostanke 
tega letala.

Vsaka informacija je dobrodošla.

Še posebej pa iščem fantiča, ki je oba pilota tisti dan srečal; 
zagotovo je doma staršem in svojim prijateljem povedal, koga je 
srečal. Po moji oceni bi danes lahko bil star nekje med 75 in 85 let.

V imenu družin obeh preminulih letalcev pa izrekam zahvalo 
vsem, ki so sodelovali pri tem, da se je ohranil spomin ter da se je 
dostojno obeležilo mesto, na katerem so letalci tistega tragičnega 
dne daleč od doma še zadnjič bili skupaj kot posadka letala B24 
‘’Peacemaker’’ – ‘’Mirovnik’’. Obema družinama to resnično zelo 
veliko pomeni. Upam pa, da bo spominsko obeležje kmalu dobilo 
tudi napisno ploščo, na kateri bodo navedena imena članov posadke 
in podatki letala.

Podatke pridobil in pred pozabo zapisal:
                                      Marko Zdovc, dipl. ing.

Dostopen sem na elekt. naslovu: marko_zdovc@hotmail.com 
ali na gsm.: 041 629 795 ali tel.: 03 5773 539 (po 15. uri).

Martin Douma 
- Douma 
Martin mlajši 
(bombarder). 
Umrl 25. 2. 
1944.

William Douma - brat preminulega letalca Martina Douma 
mlajšega s sliko posadke, ki s prstom kaže, kateri na sliki je 
njegov brat.

Dobro je vedeti
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Posamezne slovenske pokrajine so 
poznale različne verzije koledniških 
pesmi, kar dokazuje, da je bilo koledništvo 
na Slovenskem nekoč zelo razširjeno. Lep 
dokaz imamo kar pred svojim pragom, saj 
koledniki po posameznih župnijah vojniške 
občine voščijo z različnimi kolednicami. 
Med drugimi se je na Štajerskem ohranila 
zelo stara verzija Trikraljevske kolednice, 
ki jo v skrajšani verziji vsako leto pridno 
prepevajo frankolovski koledniki:

 
Dober večer, oče, mati, 
vam zapeti smo prišli,
kak’ so sveti trije kralji

eno zvezdo gledali.

Ko so se na pot podali, 
pridejo v Jeruzalem,

tam pa dalje niso znali, 
ker se zvezda skrila je.

Zdaj Heroda gredo vprašat, 
če bi njemu znano blo,
kje bi ta dežela bila,

kjer je novi kralj rojen.

Preden kralji so odišli, 
jim Herodež naroči,

da bi mu povedat prišli, 
tudi on ga moliv bi.

Nič ne zvejo, dalje grejo, 
spet jim zvezda kaže pot,

jih pripelje u veselje, 
v hlevčku rojen je Gospod.

  
Zdaj pa srečno vsi ostante, 

mirno vsi počivajte, 
mi od vas se poslovimo, 

Bog vam daj no lahko noč.

V župnijah Črešnjice, Frankolovo, Nova 
Cerkev in Vojnik so koledovanje ponovno 
obudili v zadnjem desetletju, koledniško 
vlogo pa imajo otroci, ki gredo na pot v 
dneh okrog praznika svetih treh kraljev. 

Župniji Črešnjice in Frankolovo
Letošnje trikraljevsko koledovanje je 

izvajalo nekaj nad dvajset frankolovskih in 
črešnjiških otrok, starih med 12 in 15 let. 
Kljub hudemu mrazu so bili vztrajni in so 
obiskali večino domov. 

Mladi so zopet dokazali, da zmorejo 
veliko, če je njihovo srce pogumno. Letošnje 

darove so zbirali za rehabilitacijski center 
na Sri Lanki, kjer misijonarji klaretinci 
izvajajo programe za fizično in psihično 
poškodovane otroke v državljanski vojni 

in ob rušilnem cunamiju. K zbranim 
prispevkom je župnija primaknila še par 
cekinov, da smo odposlali okroglih 2000 
evrov. 

Branko Cestnik

Župnija Nova Cerkev
Po vaseh novocerkovške župnije je letos 

že 5. leto odmevala koledniška pesem. 

Otroci so s svojo iskrenostjo raznašali 
po domovih veselje ob Novorojenem, 
blagoslov in odpirali srca ljudi za dobroto. 
Zbrane darove (2100 evrov) smo podarili 
Misijonskemu središču Slovenije, ki bo 
letos pomagalo tudi našemu rojaku  p. Hugu 

Delčnjaku pri misijonarjenju v Francoski 
Gvajani. Bogu smo hvaležni za koledniški 
dan, ki je preko kolednikov povezal farane 

Aktualno

KOLEDOVANJE 
2011

Koledovanje je po izvoru stara, predkrščanska šega, ki je bila postavljena v dneve okrog novega leta. Kristjani so jo povzeli kot 
božično in kasneje trikraljevsko koledovanje, poznanih in že večinoma opuščenih pa je še več oblik te šege. Kot v davni preteklosti, 
je tudi namen današnjih kolednikov družinam prinašati blagoslov v njihove domove in za dobro letino ter zdravje in srečo ljudem in 
živini. Za takšno voščilo so koledniki prejeli darilo, zlasti v kmečkem okolju so bila to največkrat jajca, klobase, slanina, ipd. Darila 
sodobnega koledovanja so večinoma v denarnih darovih, ki jih župnije dalje namenjajo za različne humanitarne namene. 

Ena izmed skupin frankolovskih kolednikov v l. 2010
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v veselju in dobrem, hvaležni za dan, ko 
nam je spregovorila otroška razigranost in 

solza na zgubanem obrazu ... 
Jana Deželak

Župnija Vojnik
V župniji Vojnik so se trikraljevske 

skupine odpravile na pot takoj po božiču, 
saj je župnija po površini precej velika. 
Vodstvo letošnje akcije je prevzela gospa 
Mateja Mušič Gorenšek ob pomoči 
nekaterih staršev, ki so otroke vozili na 
določenih relacijah. V okoliških krajih se 
otroci in starši lažje odločijo za sodelovanje 
kot v samem centru Vojnika.  Člani 
skupin so bili v večini primerov zelo lepo 
sprejeti, saj ljudje, ki vedo, čemu so darovi 
namenjeni, radi darujejo, seveda v mejah 
svojih sposobnosti. Letos so zbrali  2700 €, 
kar je precej manj kot lani, a kljub temu je 
vsak dar sprejet z veliko hvaležnostjo. Po 
zaključeni akciji so v nedeljo po prazniku 
svetih treh kraljev darove prinesli v cerkev. 
V zahvalo, da so svoj prosti čas namenili 
dobrodelnosti, so se po maši pogostili s 
pico, zahvala pa velja tudi staršem in vsem 
dobrotnikom. (Milena Jurgec)

Hvala kolednikom iz vseh župnij, kot 
tudi njihovim animatorjem in pomočnikom 
– taksistom, ki so potrebni za obisk bolj 
oddaljenih domov, da v omenjeni obliki 
prinašajo ljudem veselje in srečo. 

Pripravila: Sonja Jakop 

Aktualno

»Zdaj pa veselo na pot« (novocerkovški koledniki in animatorji)

Vojniški koledniki in pica ob zaključku akcije

V pričakovanju 
pusta 2011!



58OgledalO 1/80              25. februar 2011

STOLPNIK, DECEMBER 2010
Vedno znova se vračamo na goro, v vseh letnih časih, a ob 

državnem prazniku pomeni to druženje s planinci, ki se na ta dan 
povzpnejo na lepi Stolpnik. Drsenje po snežni belini vzdrami 
otroško razigranost. Gora privabi, da se ji prepustiš in se potikaš 
okrog nje, kot da si kaj izgubil ali pozabil. Vedno znova začutiš 
lepoto narave v novi podobi, v novem razkošju.

POHOD K SV. TOMAŽU, DECEMBER 2010

Srečanje v koči, po opravljeni sv. maši, je bilo prijetno. Poleg 
našega župnika Antona Pergerja, ki vsako leto ta večer zapolni 
tako z modrimi besedami, s pesmijo ali z zanimivo opravljenim 
obredom, je letošnjemu decembrskemu srečanju pri Tomažu dodal 
svoje celjski škof, dr. Lipovšek. Pesem in dobra volja druženja sta 
zrcalila povezanost in obujanje spominov …

Planinci pa smo v januarju izvedli še nočni pohod na Šentjungert 
in pohod na Mrzlico. Čar zime pohodnike vedno znova prevzame 
in nagradi.

NAČRTUJEMO:
12. 2. 2011 – Valentinov pohod na Limbarsko goro, vodi Mojca;
19. 2. 2011 – Občni zbor PD;
12. 3. 2011 – DOLINA Glinščice, vodi Irena;
26. 3. 2011 – Kraški rob, vodi Beno;
16. 4. 2011 – Nanos, vodi Franc.

Vabljeni!

V marčevskih dneh, ki so pred nami in v katerih se bomo 
spomnili žena, mater, dodajamo:

So trenutki, ko si rečemo: ”Nekaj je v zraku, nekaj lepega, nekaj 
nežnega. Morda le vonj po pomladi!”

Naj vam ti trenutki pričarajo smeh v očeh! Saj – biti ženska je 
veliko več kot nam narekujejo vsakdanje obveznosti in današnja 
družba …

Lepo praznujte!

Zvonka Grum

Planinski kotiček

Planinski pohod na 
Resevno in Rifnik

V soboto, 27. 11. 2010, ko smo se zbudili v lepo zimsko idilo, 
smo se člani Planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini 
odpravili na planinski izlet. Zjutraj smo se zbrali na železniški 
postaji v Celju, od koder smo se z vlakom odpeljali do Šentjurja. 
Od tam smo pot nadaljevali po lepi zasneženi pokrajini malo po 
cesti, malo po travniški in mali po gozdni poti proti Resevni. Ko 
smo prišli do koče, smo odložili nahrbtnike in se povzpeli še do 
vrha, kjer smo si z razglednega stolpa ogledali bližnjo in daljno 
okolico. Po sestopu s stolpa je sledilo kepanje, čeprav je kakšna 
kepa priletela že prej in še tudi pozneje na poti. Po kepanju 
smo odšli nazaj do koče, kjer smo se pogreli, najedli, napisali 
dnevnik in se malo odpočili. Nazaj grede smo se povzpeli še 
na Rifnik, kjer smo si na hitro ogledali ostanke zgodovinskih 
najdb in gradu. Že kar rahlo utrujeni smo se vrnili v Šentjur na 
železniško postajo. Z vlakom smo se odpeljali nazaj v Celje, 
kjer so nas že čakali starši. Čeprav utrujeni, smo preživeli lep 
sončen dan s krasno zimsko idilo.  

Mojca Podjavoršek

PLANINSKI POHOD PO POTEH 
OSVOBODITELJEV STAREGA PISKRA

V soboto, 11. 12. 2010, smo se člani Planinskega krožka 
POŠ Šmartno v Rožni dolini pridružili tradicionalnemu pohodu 
po poteh osvoboditeljev Starega piskra iz Celja v Šmartno v 
Rožni dolini. Dobili smo se pred avtobusnim postajališčem v 
Šmartnem, kjer nas je ob 8.30 čakal avtobus. Odpeljal nas je v 
Celje, kjer smo pred Starim piskrom pričeli naš pohod. Pohoda 
se je udeležilo veliko ljudi različnih starosti, od šolarjev do 
starejših. Udeležil se ga je tudi eden izmed osvoboditeljev in 
organizator tega pohoda, g. Grobelnik. Pot nas je vodila iz Celja 
skozi Medlog, Lopato in Slatino pri Šmartnem. Vmes pa so bili 
seveda tudi krajši postanki za malico. Na koncu poti je bil v 
Kulturnem domu v Šmartnem krajši kulturni progam, ki so ga 
med drugim soustvarili tudi nekateri naši učenci pohodniki. Za 
nami je bilo lepo sončno in razgibano dopoldne.

Mojca Podjavoršek 
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Njegovi največji dosedanji uspehi so: 
3. mesto –  50 m delfin na zimskem državnem prvenstvu v sezoni 

2004/05 (1. medalja na DP);
1. mesto –  1500 m prosto na zimskem in letnem državnem 

prvenstvu v sezoni 2009/10 v mladinski kategoriji; 
3. mesto –  1500 m prosto na zimskem državnem prvenstvu v 

sezoni 2009/10 v ABSOLUTNI kategoriji.

Skupaj ima osvojenih 18 medalj z državnih prvenstev. Bil je 
tudi udeleženec iger mladih leta 2008 v San Franciscu, kjer je 
osvojil 11. mesto na 100 jardov (91,44 m) prosto ter 9. mesto  na 
500 jardov (457,20 m).

V letošnji sezoni  2010/2011 sta za njim že dve državni 
prvenstvi, in sicer 14. 1. 2011 Državno prvenstvo v daljinskem 
plavanju, kjer je na 5 km kot mladinec po dobri uri plavanja 
osvojil 2. mesto, v absolutni kategoriji pa 3. mesto.

Od 3. 2. do 6. 2. 2011 je bilo v Ljubljani zimsko Državno 
prvenstvo v kratkih bazenih (25 m). Na tem prvenstvu je Gašper 
osvojil 3. mesto na 800 m prosto med mladinci in hkrati 4. mesto 
v absolutni kategoriji. 

Plaval je  še :
50 m prosto – 12. mesto absolutno, 7. mesto med mladinci;
100 m  prosto – 10. mesto absolutno, 6. mesto med mladinci;
200 m prosto – 7. mesto absolutno, 5. mesto med mladinci;
400 m prosto – 7. mesto absolutno, 5. mesto med mladinci;
1500 m prosto – 7. mesto absolutno, 5. mesto med mladinci.

V letošnji sezoni je njegova velika želja in cilj odplavati normo 
Plavalne zveze Slovenije za nastop na Mladinskem evropskem 
prvenstvu, ki bo julija v Beogradu. Zaveda se, da bo to težek 
zalogaj, saj je potrebno normo odplavati v 50-metrskem bazenu, v 
Celju pa primernega bazena ni in se bo potrebno voziti na treninge 
v Maribor ali Kranj,  kar mu bo vzelo veliko časa in tudi energije. 

Gašperju plavanje predstavlja pomemben del življenja in mu 
kljub naporom z največjim veseljem in požrtvovalnostjo namenja 
večino svojega časa. Ob tem mu stoji ob strani tudi družina, ki ga 
pri tem vestno spremlja in spodbuja.

Gašper je zagotovo eden tistih perspektivnih športnikov, ki 
že daje svoj pečat v svetu plavanja. To so opazili tudi v Občini 
Vojnik in mu ob koncu leta 2010 podelili priznanje za odlične 
dosežke v plavanju, prav tako pa je Gašper v začetku letošnjega 
leta prejel tudi priznanje Mestne občine Celje za športne dosežke 
v letu 2010.

Za zavidljive rezultate in priznanja mu čestitamo in želimo 
veliko plavalnih uspehov še naprej!

Andreja Štravs

Šport

GAŠPER ŽURMAN, uspešen in obetaven plavalec iz Nove Cerkve
Gašper Žurman prihaja iz Nove Cerkve in je dijak 4. letnika Poslovno-komercialne šole v Celju. Gašper ni povsem običajen 

mladostnik, saj ga v življenju že kar nekaj let spremlja plavanje. Je član Plavalnega kluba Neptun iz Celja.  Po končanem začetnem 
in nadaljevalnem plavalnem tečaju leta 1999 se je pridružil bratu Luki v takratnem plavalnem klubu Marines Neptun in tako pričel 
z rednimi treningi. Sprva so bili treningi trikrat tedensko, sedaj pa opravi tudi do 13 treningov na teden (9-krat trening v vodi, 4-krat 
fitnes).

2. mesto na 5 km v mladinski kategoriji

Tradicionalni TURNIR TROJK  
v VOJNIKU 

V nedeljo, 5. junija, ob 14. uri, vabi Košarkarski klub Vojnik 
ljubitelje  košarkarske igre tri na tri na  19. tradicionalni turnir  
trojk. 

Omejitev igranja velja za igralce 1. SKL.
V primeru slabega vremena bo turnir v telovadnici.
Prijave in informacije na elektronski naslov kkvojnik@siol.net 
ali telefone 031 564 115 in 040 475 114.

3. mesto na 5 km v absolutni kategoriji
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Šport

TRADICIONALNO  BOŽIČNO IN 
NOVOLETNO KOŠARKARSKO DRUŽENJE

V soboto, 18. decembra, so se v telovadnici OŠ Vojnik 
predstavile vse kategorije, ki trenirajo pri Košarkarskem klubu 
Vojnik. Začela je najmlajša kategorija U8, kjer so preko štafetnih 
iger prikazali svoje znanje. Nadaljevala je kategorija U10 in se 
pomerila v igri 4 : 4 na manjšem igrišču in z nižjim košem. Ostale 
tekme so potekale na velikem igrišču. Tako so se pomerili dečki 
U12 iz Vojnika proti mešani ekipi z Dobrne in dečki U14 med 
sabo. Najbolj zabavne tekme so zagotovo bile med ekipo mamic 
in ekipo deklic ter ekipo očetov in dečkov U14. Nazadnje so 
se še pomerili očetje in dečki U16 in očetje ter ekipa trenerjev. 
Na koncu so se otroci še medsebojno obdarovali. Bilo nam je v 
veselje ob druženju otrok različnih kategorij, staršev in trenerjev.

Robert Suholežnik

ŠPORTNE NOVICE  IZ SKAKALNIH LOGOV
Zimski čas se preveša v drugo polovico in sezona v smučarskih 

skokih je v polnem teku. V Smučarskem društvu Vizore se je 
v zadnjem obdobju okrepila baza tekmovalcev, saj se nam je 
pridružilo veliko mladih, ki že pridno trenirajo smučarske skoke. 
Čeprav v letošnji zimi naravnega snega ni, imamo v skakalnem 
centru v Vizorah sneg, ki smo ga pripravili s pomočjo snežnega 
topa,  tako da lahko nemoteno treniramo.

Tudi v tej sezoni se nam obeta nekaj tekmovanj. V sredo, dne 
2. 2. 2011, smo izvedli Državno prvenstvo za učence osnovnih 
šol Slovenije od 1. do 4. razreda za šolsko leto 2010/2011. 
Prijavljenih je bilo kar 85 učencev iz celotne Slovenije. 
Posebnost tega tekmovanja je, da učenci tekmujejo z alpskimi 
smučmi – pomerili so se na 7-metrski skakalnici. Na tekmovanju 
je skakalo tudi nekaj otrok iz naših krajev – iz OŠ Vojnik (Filip 
Uranc – 12. mesto, Jernej Bobik – 8. mesto, Aljaž Pekovšek – 

delil si je 5. mesto skupaj z deklico Kajo Urbanija-Čož) in OŠ 
Dobrna  (Jože Jakob –  10. mesto, Tadej Senič – 2. mesto). 

V Vizorah je 9. 2. 2011 potekal Regijski pokal na 13-, 25- 
in 35-metrski skakalnici, 13. 2. 2011 pa Državno prvenstvo 
v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji (skoki in tek 
na smučeh) ter ekipno tekmovanje za dečke do 12 in 13 let. 
Manjkala ni niti tradicionalna meddruštvena dnevno-nočna 
tekma v smučarskih skokih v našem skakalnem centru, dne  
12. 2. 2011.

Naši skakalci uspešno tekmujejo tudi drugod – v nedeljo, 
30. 1., je bilo v Mengšu Državno prvenstvo za cicibane do 9 
let, kjer je postal novi aktualni državni prvak naš član Karlo 
Vodušek. Hkrati je bilo Državno prvenstvo tudi za cicibanke do 
9 let, kjer je bila Špela Mastnak peta. David Grm je v tej zimi 
tudi dobil svoje prve FIS-točke v članski konkurenci. David bo 
nastopil tudi na FIS-pokalu v Kranju. Na Državnem prvenstvu 
za mladince do 18 let je David dosegel 11. mesto, Jernej Klarič 
pa 21. mesto. V nedeljo, 30. 1. 2011, je bil Jernej na Državnem 
prvenstvu med  mladinci do 16 let šesti, na Ljubnem pa je 16. 1. 
2011 za pokal Cockta v kategoriji mladincev do 16 let dosegel 2. 
mesto, David Grm pa 7. mesto v kategoriji mladincev do 18 let. 
Tako David, kot Jernej se bosta v bližnji prihodnosti udeležila 
tudi več mednarodnih tekmovanj, kjer bosta zastopala Slovenijo.

Podrobnosti o dogajanju v Smučarskem društvu Vizore 
lahko spremljate na spletni strani: http://sites.google.com/site/
sdvizore/. Hkrati ste vljudno vabljeni na vse naše tekme, da 
pridete spodbujati naše in vaše skakalce!

Klemen Kotnik, 
SD Vizore

ALJAŽ GUZEJ – USPEŠEN VOJNIŠKI PLAVALEC
Aljaž je doma v Vojniku. Je dijak 

drugega letnika Šolskega centra 
Celje, Srednje šole za strojništvo. 

Kot član Plavalnega kluba 
Velenje plavanje trenira že osem 
let in letos uspešno tekmuje v 
mladinski konkurenci. Njegova 
trenerka je Vera Pandža. Njegovi 
treningi so zahtevni, saj trenira 
dvakrat na dan, in sicer zjutraj 
od 6. do 8. in popoldne od 18. 
do 20. ure. Pozimi se je skupaj z 
najboljšimi slovenskimi plavalci 

(Peter Mankoč, Anja Klinar) udeležil višinskih priprav v Franciji. 
Uspešno se udeležuje različnih tekmovanj doma in v tujini in 

pridno prinaša domov medalje. V  lanskem letu je na zimskem 
državnem tekmovanju dosegel 3. mesto na 800 m prosto in na 
letnem državnem tekmovanju 3. mesto v štafeti 4-krat 100 m 
prosto. Svoj najnovejši uspeh je dosegel pred dnevi v Linzu v 
Avstriji, in sicer 5. mesto na 200 m prosto. Zelo lepe spomine 
ima na igre mladih, ki se jih je udeležil pred dvema letoma v 
Atenah v Grčiji.

Za trdim delom vsekakor pride uspeh. Za uspehe so zaslužni 
tudi starši, ki vanj verjamejo in mu vsestransko pomagajo ter mu 
stojijo ob strani. Aljaž si zasluži iskrene čestitke. 

Milena Jurgec

Ekipa očetov

 Najboljši trije na Državnem osnovnošolskem prvenstvu v Vizorah
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ČISTILNA AKCIJA 2011  (od 4. do 9. aprila 2011)
Občina Vojnik  v sodelovanju s Krajevnimi skupnostmi obvešča, 
da bo občinska akcija ČIŠČENJA OKOLJA od ponedeljka, 4. 
aprila, do vključno sobote, 9. aprila 2011. Glavna čistilna akcija 
bo 9. aprila 2011. V akcijo se naj vključijo vsi občani naše občine, 
še posebej vsa društva, ki organizirano delajo na našem območju 
ter šole in vrtci. Vabimo pa tudi občane sosednjih občin. Akcijo 
bodo vodile Krajevne skupnosti, zato bodite pozorni na obvestila 
v dneh pred 4. aprilom in se vključite tam, kjer mislite, da je 
najbolj prav. V primeru  slabega vremena bo glavna čistilna akcija 
16. aprila 2011. V času akcije bodo na razpolago tudi kontejnerji 
za zbiranje kosovnih odpadkov na že ustaljenih kontejnerskih 
mestih in na zbirnem centru v Arclinu.

KONTEJNERSKA MESTA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
VELIKI KONTEJNERJI
od 4. 4. do 6. 4. 2011 
ARCLIN – pri Kovač 
RAZGORCE – odcep za Črešnjice 
od 7. 4. do 9. 4. 2011
IVENCA – odcep za Male Dole
PRISTAVA – pri Plešnik
9. 4. 2011
Na parkirišču od semaforja pri pokopališču proti cerkvi
MALI KONTEJNERJI
4. 4. in 5. 4. 2011 
ARCLIN pri Svetel – Pot v Lešje 
RAZGOR – pri Rečnik (trgovina) 
KONJSKO – igrišče 
6. 4. 2011
BOVŠE – transformator
GLOBOČE – cesta v Dedni Vrh
CESTA V ŠMARTNO – odcep Konjsko
7. 4. 2011 
VIŠNJA VAS – Kapla 
VIŠNJA VAS – pri Jelen (kapela) 
LEŠJE – odcep pri Kovač 
8. 4. 2011
ARCLIN – novo naselje (Arclin 86)
BEZOVICA
GRADIŠČE (kapela)
9. 4. 2011
POT V KONJSKO – na križišču za Belak, Višnja vas 36/b
GRADIŠČE – pri Golež

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
VELIKI KONTEJNERJI
od 4. 4. do 6. 4. 2011 
LEMBERG – pri avtobusni postaji 
od 7. 4. do 9. 4. 2011
SOCKA – pri mostu (za trgovino Sočanka)
od 4. 4. do 9. 4. 2011 
NOVA CERKEV – pri gasilskem domu  
MALI KONTEJNERJI
4. 4. 2011 
VIZORE – pri Cehner, št. 7 
HRENOVA – pri mostu (kapeli) 
HRENOVA – pri Kadilnik, št. 20 
5. 4. 2011
HOMEC – pri Ovčar, št. 12
NOVAKE – pri Šilihovi kleti
NOVAKE – pri Zupanek, št. 21

6. 4. 2011 
ZLATEČE – pri Klinc, št. 24  
LANDEK – pri Klinc, št. 22  
VINE – pri Klinc, št. 11  
7. 4. 2011
SOCKA – pri Štokovnik, št. 1/b
ČREŠKOVA – pri Smrečnik, št. 15
VELIKA RAVEN – pri Pogladič, št. 7
8. 4. 2011 
TRNOVLJE – pri Majcen, št. 26 
SELCE – pri Selčan, št. 10 
TRNOVLJE – pri Delčnjak, št. 15
9. 4. 2011
RAZDELJ – pri Preložnik, št. 7
POLŽE – ob cesti (pri mostu Samec)

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
VELIKI KONTEJNERJI
od 4. 4. do 6. 4. 2011 
ČREŠNJICE – pri Kračun 
od 7. 4. do 9. 4. 2011
PODGORJE – pri Ribič
9. 4. 2011
v parku pri graščini FRANKOLOVO
MALI KONTEJNERJI
4. 4. in 5. 4. 2011 
DOL POD GOJKO – pri Vovk
v križišču LINDEK – BELI POTOK
LINDEK – pri Brezlan
6. 4. 2011
LIPA PRI FRANKOLOVEM – pri Fijavž
STRAŽICA – pri Ločnikar
LIPA PRI FRANKOLOVEM – pri Pinter
7. 4. 2011 
pri lipi v BEZ. BUKOVJU, št. 6
ROVE – pri Senegačnik 
FRANKOLOVO – pri Žerovnik, št. 18
8. 4. 2011
RAKOVA STEZA – pri Škoflek
FRANKOLOVO – pri Čretnik, št. 47/a
v križišču DOL – Briše, Dol 1
9. 4. 2011
na križišču LIPA – TRNOVLJE PRI SOCKI

V imenu društva »EKOLOGI BREZ MEJA«, ki so lani, skupaj 
z vsemi Občinami po Sloveniji organizirali vseslovensko akcijo 
»OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU«, prosimo, da 
nam sporočite LOKACIJE ČRNIH ODLAGALIŠČ. Omenjeno 
društvo želi evidentirati vsa divja odlagališča in vzpostaviti bazo 
črnih odlagališč v Sloveniji. V naslednjem letu, letu 2012 se 
pripravljajo na novo akcijo »OČISTIMO BALKAN V ENEM 
DNEVU«. 

Podatke sporočite v času uradnih ur na sedeže KS 
FRANKOLOVO, tel. št. 781 40 56; KS NOVA CERKEV, tel.
št. 781 20 50; KS VOJNIK  ali OBČINO VOJNIK, tel. št. 780 
06 20.

Ker vemo, da vam ni vseeno, v kakšnem okolju živite, upamo, da 
si boste 9. aprila, oziroma  16. aprila, če bi bilo slabo vreme vzeli 
čas in se v okviru katerega od društev ali samostojno pridružili 
pri zgoraj omenjeni čistilni akciji v naši Občini. Vse informacije 
dobite na sedežih svojih KS.

Mihaela HREN, Irma BLAZINŠEK in Ines NOVAK

Čistilna akcija
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PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

FEBRUAR
Sobota, 
26. februar 2011 OBČNI ZBOR  PGD VOJNIK.

Ponedeljek, 
28. februar 2011 
ob 19.00

PREDAVANJE »O VZGOJI ZELENJAVE NA DOMAČEM VRTU« V KULTURNEM DOMU V VOJNIKU. 
PREDAVAL  BO MIRKO KRAŠOVEC, VRTNAR IZ ARCLINA Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI,  KI BO  
V SLIKI IN BESEDI PREDSTAVIL  DROBNE SKRIVNOSTI  USPEŠNE  PRIDELAVE.  

MAREC
V mesecu 
marcu 2011

VINOGRADNIŠKO ‒ VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA  za vinogradnike, sadjarje, 
poljedelce, vrtičkarje PREDAVANJE »ZAŠČITA RASTLIN«.

Četrtek, 
3. marec 2011 
ob 19.00

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO  VABI NA PREDAVANJE »O VZGOJI  ZELENJAVE«  
V DVORANO  GOSTIŠČA TURIST NA FRANKOLOVO, NA KATEREM BO PREDAVAL 
MIRKO KRAŠOVEC. (Inf. 031 384 399)

Sobota, 
5. marec 2011 
ob 19.00 nedelja, 
6. marec 2011 
ob 17.00

5. LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE IN SPIRITU iz Vojnika v DVORANI KULTURNEGA 
DOMA VOJNIK.

Sobota, 
5. marec 2011 
ob 15.00 

»24. TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL V NOVI CERKVI«, KI GA PRIREJA PGD NOVA 
CERKEV. PRIČETEK ZBIRANJA MASK V POVORKI OB 14.30.

Nedelja, 
6. marec 2011 
ob 16.00

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO GOSTI GLEDALIŠKO SKUPINO 
KULTURNEGA DRUŠTVA »SKORBA« Z ROMANTIČNO KOMEDIJO »CECILIJA ALI ŠOLA ZA 
OČETE«.

Četrtek, 
10. marec 2011 
ob 19.30

REVIJA MALIH VOKALNIH SKUPIN V VOJNIKU

Sobota, 
12. marec 2011

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA »POHOD V DOLINO GLINŠČICE VAL 
ROSANDRA ITALIJA«. 

Sobota, 
12. marec 2011 OBČNI ZBOR PGD SOCKA.

Sobota, 
12. marec 2011 
ob 8.00

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV ORGANIZIRA V PROSTORIH POŠ NOVA CERKEV 
TEČAJ RETORIKE. TEČAJ VODI MARJANA KOLENKO. (Informacije: 5 772-202)

Sobota, 
12. marec 2011
ob 15.00

»DRŽAVNO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA«, KI GA ORGANIZIRA PGD 
NOVA CERKEV, POD OKRILJEM GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE.

Nedelja, 
13. marec 2011
ob 15.00

DRUŠTVO REJNIC CELJSKI REGIJE  ORGANIZIRA  V VEČNAMENSKI DVORANI POŠ NOVA 
CERKEV »DOBRODELNI KONCERT ZA LETOVANJE REJNIŠKIH OTROK V IZOLI«.

Sobota, 
19. marec 2011 OBČNI ZBOR PGD LEMBERG.

Sobota, 
19. marec 2011 
ob 14.00

»TRADICIONALNI POHOD NA STRAŽO«, KI GA ORGANIZIRA ŠKD NOVA CERKEV.
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Nedelja, 
20. marec 2011 ŠD VIZORE ORGANIZIRA SKUPINSKI OGLED POLETOV V PLANICI. (Informacije: 031 676-888)

Nedelja, 
20. marec 2011 
ob 16.00

TURISTIČNO‒KULTURNO DRUŠTVO DEDNI VRH – TAŠČICE ORGANIZIRAJO 
»PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU« V KULTURNEM DOMU VOJNIK.

Četrtek, 
24. marec 2011 
ob 17.00

KUD NOVA CERKEV, POŠ NOVA CERKEV TER VRTEC MAVRICA ‒ PODRUŽNICA NOVA CERKEV 
PRIREJAJO »PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU«. VLJUDNO VABLJENE VSE MATERE.

Sobota, 
26. marec 2011 PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA »POHOD – KRAŠKI ROB, PRIMORSKA«.

Sobota, 
26. marec 2011 
ob 5.00 zjutraj

TD FRANKOLOVO PRIREJA »SPOMLADANSKI JUTRANJI POHOD NA ŠPIČAST VRH 
– OGLED SONČNEGA VZHODA«.  (Informacije: 031 384 399) 

Nedelja, 
27. marec 2011 
ob 16.00

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO PRIREJA JUBILEJNO 20. SREČANJE 
NARODNO ZABAVNIH ANSAMBLOV »OSTANIMO PRIJATELJI!«

APRIL
V mesecu 
aprilu 2011 TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV ORGANIZIRA »EKSKURZIJO V SONČNO TOSCANO«.

Sobota, 
2. april 2011 
od 8.00 do 11.00

VINOGRADNIŠKO ‒ VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA »ZBIRANJE VZORCEV 
VIN«  V KLETI VVD VOJNIK.

Torek, 
5. april 2011 
ob 14.00

VINOGRADNIŠKO ‒ VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA »VIII. OCENJEVANJE VIN«  
V PROSTORIH KZ VOJNIK.

Sobota, 
9. april 2011 ČISTILNA AKCIJA UČENCEV OSNOVNE ŠOLE VOJNIK.

Nedelja,
10. april 2011 
ob 14.00

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO PRIREJA »TRADICIONALNI CVETLIČNI SEJEM« 
V GRAŠČINSKEM PARKU NA FRANKOLOVEM.

Sobota, 
16. april 2011
ob 19.00

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN VOJNIK ORGANIZIRA 
»LETNI KOCERT« v DVORANI KULTURNEGA DOMA VOJNIK

Ponedeljek, 
25. april 2011

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO PRIREJA »TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD 
NA STENICO«. Zbirno mesto je pred cerkvijo na Frankolovem, inf. 031 862 303.

MAJ

Torek, 3. maj, 
in sreda, 
4. maj 2011

VINOGRADNIŠKO ‒ VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA 
»II. SALAMIJADO«; ZBIRANJE VZORCEV V PROSTORIH  KZ VOJNIK.

Nedelja, 
7. maj 2011 
ob 19.00   

VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK ORGANIZIRA »V. PRAZNIK VINA«;  
PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠA VINA IN SALAME V KULTURNEM DOMU VOJNIK.

Četrtek, 
26. maj 2011

ŽUPNIJSKA KARITAS  IN KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO ORGANIZIRATA 
»SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV«.

Petek, 
27. maj 2011

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK ORGANIZIRA »KONCERT ŠOLSKIH IN ČEŠKIH ZBOROV« 
V VEČNAMENSKI DVORANI POŠ NOVA CERKEV.

Nedelja, 
29. maj 2011

DRUŠTVO TALON ORGANIZIRA »SPOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM S POHORSKO 
COKLO« V GRAŠČINSKEM PARKU NA FRANKOLOVEM.

Nedelja, 
29. maj 2011 NASTOP ČEŠKIH ZBOROV V CERKVI SV. JERNEJA V VOJNIKU.
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