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

pričakujemo do ponedeljka, 
20. avgusta 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 20. avgustu, 
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: 

Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:
Vojnik ob prazniku 

foto Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Spoštovane občanke in občani, 
spoštovane bralke in bralci

Kot župan občine Vojnik, ki se trudi 
zadovoljivo obveščati čimveč ciljnih 
skupin, sem vesel, da smo namestili sistem 
novic, ki deluje kot aktualno elektronsko 
glasilo preko občinske spletne strani na 
spletno stran www.mojaobcina.si.  

Glede na to, da smo bili pred 16 leti med 
prvimi občinami, ki smo začeli z izdajo 
brezplačnega tiskanega glasila občine 

Vojnik, orjemo ledino tudi na skupnem 
portalu elektronskega informiranja 
občanov www.mojaobčina.si. 

Stran je zanimiva tudi z vidika društev, 
ki se lahko preko spletne strani v celoti 
predstavljajo. Torej so vse lokalne novice 
in dogodki na razpolago z enotne točke. 
Vsebinsko odprt portal omogoča široko in 
hitro obveščanje občanov. Stran združuje 
poleg lokalnih novic in dogodkov tudi 
prosta delovna mesta, vreme, druge 
aktualne novice slovenskih občin ... 

Občanom občine Vojnik je omogočeno 
učinkovito komunikacijsko sredstvo 
za podajanje novih idej in predlogov 
občinskim organom. 

Želim vam veliko zanimivega in 
aktualnega branja, ki bo nadgradilo vaša 
znanja in dopolnjevalo informacije, 
odgovornemu uredniku Juriju Vovku pa 
uspešno urednikovanje elektronskega 
glasilu občine Vojnik. 

Benedikt Podergajs, 
župan občine Vojnik
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Beseda župana

Obilica  prireditev je zaznamovala  meseca maj in junij, med njimi so bile 
najodmevnejše: praznovanje PGD Frankolovo ob 65. letnici delovanja s pridobitvijo 
novega orodnega vozila, praznovanje PGD Socka ob 80. letnici delovanja in ob novo 
urejenem gasilskem domu, praznovali so v KS Frankolovo, Vojnik in Novi Cerkvi. 
Vsepovsod so sledile odmevne prireditve in vse to boste lahko našli v Ogledalu, saj so 
glavni urednik in ostali člani uredniškega odbora pridno beležili vse te prireditve. Na 
občini, v občinski upravi in odborih pa smo se trudili z rebalansom proračuna, ki ga je 
potem sprejel občinski svet.

Pripravljamo pa že tudi projekte za naslednje leto, se vključujemo v delovanje regije 
in skupne nastope oz. sodelovanja pri skupnih projektih. 

Še bolj kot v preteklih letih si prizadevamo za dodatna sredstva, saj tudi mi občutimo 
posledice krize in so razgovori z institucijami v državi še težji in predvsem manj finančno uspešni. Toda mi se ne damo in vedno 
upamo na najboljše …

Foto: J.V.

Nekaj obrazložitev na najbolj pogosta vprašanja s poudarki na 
nekaterih dogodkih, na nekatera vprašanja pa bodo odgovorili še 
sodelavci v nadaljevanju Ogledala:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je obvestilo 
občine, da postopoma ukinja subvencijo k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu. TO RAZLIKO 
BO S SKLEPOM OBČINSKEGA SVETA POKRILA 
OBČINA VOJNIK IZ PRORAČUNA. TO POMENI, DA 
BODO UPORABNIKI TE STORITVE TUDI V PRIHODNJE 
PLAČEVALI ENAK ZNESEK. 

Čeprav  skoraj v vsakem Ogledalu na različne načine 
opozarjamo krajane na ločeno zbiranje odpadkov, pa znova in 
znova ugotavljamo, DA MNOGI ODPADKOV NE LOČUJEJO 
TAKO KOT TO OD NAS ZAHTEVAJO NAVODILA. V 
VEČJEM DELU OBČINE IMAMO TRI POSODE IN VANJE 
JE treba ločeno zbirati odpadke: embalaža, skupni odpadki 
(ostalo) in biološki odpadki. Seveda pa je veliko pripomb tudi 
na (še vedno) odmetavanje odpadkov iz avtomobilov. Kljub 
zgrajenemu zbirnemu centru in več kot 30 postavljenim 
posodam (ekološki otoki) za papir in steklo, ponekod tudi za 
embalažo, odlaganje še vedno ne teče tako kot si želimo. Vsak 

dan nas opozarjajo kako je narava ogrožena na različne načine - 
to je priložnost, da tudi mi kaj storimo zanjo. 

PLAZOVI so v preteklosti ogrožali določene predele v naši 
občini. V bližnji prihodnosti bomo začeli s sanacijo plazu na 
cesti Podgoršek -  Koštomaj (od Konjskega proti Visokem) 
in pa sanacijo plazu nad domačijo Zazjal  v Črešnjicah. V 
pripravi imamo tudi sanacijo plazu nad rančem Kaja in Grom v 
Razgorju, za ostale plazove pa s strani države še nismo dobili 
potrditve za financiranje. S prizadevanji bomo poskusili pridobiti 
še sredstva za sanacijo plazov po neurju 2009 v Razgorju, o 
čemer pa vas bomo obveščali. To so plazovi pod domačijo 
Vizjak v Razgorju in na cesti v Lipo na Frankolovem. Ostale 
manjše plazove poskušamo sanirati iz sredstev namenjenih za 
»elementar« v naši občini. 

Odprli smo prvo gozdno učno pot od Florjanove cerkve nad 
Vojnikom do planinskega doma pri Tomažu. Društvu Izvir, Milici 
Hočevar in njenim pomočnikom pa iskrena hvala tudi v imenu 
občine Vojnik za vodenje in izpeljavo projekta. V nadaljevanju 
Ogledala preberite kaj več o poti in jo tudi čim prej obiščite.

Zaradi tega, ker nismo pridobili zemljišča oz. služnosti za 
gradnjo vodovoda proti Tomažu, smo omenjeni projekt izločili 
iz proračuna za leto 2011. V tem času smo nadaljevali z razgovori 
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za pridobitev zemljišč, in kakor kažejo zadnji dogovori, bomo 
zemljišča tudi pridobili. Lastniki so namreč blizu skupnega 
dogovora. Imeli smo tudi sestanek z zainteresiranimi prebivalci 
tega območja, ki je bil zelo koristen, saj nam je pomagal pri 
razgovorih in razkril pravo sliko problema. Namesto njega smo 
vključili vodovod Ilovca. 

Veliko težav, ki jih imamo pri pridobivanju služnosti za 
gradnjo kanalizacije v Arclinu, smo v glavnem zaključili. 
Računamo, da bomo kmalu pridobili gradbeno dovoljenje in v 
naslednjem letu projekt vključili v proračun. 

Za vse »neverne Tomaže« poudarjam, da je most v Višnji 
vasi in vodovod Hrenova (drugi del) še vedno del letošnjega 
proračuna. Pri prvem projektu čakamo na manjše zemljišče v 
lasti soseda, pri vodovodu pa čakamo na projekt Mestne občine 
Celje, ki bo naš vodovod nadgradil do hiš v mejnem območju z 
občino Celje. Oba projekta bomo izvajali predvidoma še letos. 

Začeli smo z gradnjo vrtca Mavrica v Vojniku, medtem ko 
se pri telovadnici začetek gradnje malo odmika zaradi težav 
pri zagotavljanju sofinancerskega deleža s strani države, ki pa 
je bil že pismeno obljubljen. Nadaljevali bomo s prizadevanji in 
upamo na začetek gradnje še letos. 

Med gasilskim domom v Vojniku in Kulturnim domom je 
manjše parkirišče, za katerega želite, da se asfaltira. Za zdaj tega 
ne bomo dodatno urejevali, saj se v prihodnosti načrtuje na tem 
območju gradnja kulturnega doma. 

S sodelavci si močno prizadevamo za čimprejšnjo ureditev bazne 
postaje pri Tomažu, ki bi odpravila določena nepokrita področja 
s signalom mobilne telefonije v vseh treh KS-tih. Računamo, da 
bo potem tudi čim prej postavljena. Zagotovo je od vseh klicev na 
občino Vojnik, največ teh, ki zahtevajo zagotovitev ustreznega 
mobilnega signala na omenjenih območjih.

Kar nekaj Vojničanov in tudi drugih občanov nas je opozorilo, 
da želijo vrnitev tabel za merjenje višine vode ob mostu na 
Hudinji. Odločili smo se za postavitev vsaj dveh: na mostu v 
Vojniku in pri mostu v Socki, ki bosta koristni predvsem vsem 

tistim gasilcem, ki nas iz Socke opozarjajo na naraščanje vode v 
tem kraju. 

V času, ko to pišem upam, da bo že zgrajen pločnik mimo 
spomenika v Novi Cerkvi, ki ste ga mnogi zelo želeli in nanj 
opozarjali. Hvala tudi KO borcev za vrednote NOB iz Nove 
Cerkve in njihovo pozitivno odločanje ter pomoč.  

Paviljon Frankolovo: po tem, ko je Upravni odbor LAS 
Raznolikost podeželja potrdil nabor petih projektov za 
sofinanciranje, med njimi tudi projekt Obnove Prireditvenega 
paviljona Frankolovo, smo 1. junija 2011 oddali NIP – Načrt 
izvedbe projekta s finančno konstrukcijo na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času smo pripravili 
ustrezno dokumentacijo za izvedbo postopka v skladu z ZJN 
(Zakon o javnem naročanju) in ko bo NIP s strani MKGP 
potrjen, bomo začeli z vsemi potrebnimi postopki, da se začne 
izvedba projekta.

Ob koncu še čestitke vsem trem KS - saj se je vsaka izjemno 
potrudila za primerno praznovanje v svojem času in kraju, 
čestitke devetošolcem za dobre uspehe in še posebej tistim 
štirinajstim, ki so zaključili devetletno šolanje z odličnimi 
uspehi vseh devet let: dva na OŠ  Frankolovo in dvanajst na 
OŠ v Vojniku, kamor seveda spadajo POŠ Šmartno, Socka in 
Nova Cerkev.

Dodajam še zahvalo za pomoč pri postavitvi in odkritju 
pomnika ob 20letnici samostojne Slovenije: Policijskemu 
veteranskemu društvu Sever – za Celjsko območje in 
njegovemu predsedniku Tonetu Fermetu ter Območnemu 
združenju veteranov vojne za Slovenijo in njegovemu 
predsedniku Božidarju Sevšku.  

In ko boste z mislimi na dopust in počitnice še vedno sredi 
navadnih dni, naj tudi ti zasijejo v igrivi svetlobi vsakdanje 
luči. 

Beno Podergajs 
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ZAČETEK GRADNJE 
NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK

Občina Vojnik je na portalu javnih naročil, dne 22. marca 2011, objavila razpis za 
izbiro izvajalca za gradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku. V predmetnem naročilu 
je bilo prejetih 8 ponudb. Zaradi nesprejemljivih ponudb je občina ponovno razpisala 
postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji. Povabila so se udeležili 4 
ponudniki, med katerimi je komisija za oddajo javnega naročila izbrala najugodnejšo 
ponudbo podjetja CM Celje d.d.

Ponudba izvedbe v vrednosti 
1.558.000,00 EUR zajema: rušenje 
montažnega dela vrtca, izgradnja novega 
dela in opremo.

Projekt, ki je predmet prijave, obsega 
izvedbo izgradnje nizkoenergetskega 
vrtca Vojnik. Izgradnja vrtca Vojnik 
zajema:

rušenje dotrajanega montažnega dela 
obstoječega objekta vrtca, ohrani se le 
novejši klasično zidan del objekta,

izgradnja novega vrtca v dveh etažah - 
1367,5 m2.

Obstoječi vrtec:
Novejši klasično zidan del obstoječega 

vrtca se ohrani, dotrajani montažni del pa 
v celoti poruši in nadomesti s klasično 
nizkoenergetsko gradnjo. Del obstoječe 
stavbe vrtca, ki se bo ohranil, bo vseboval:

v pritličju: 3 igralnice, del sanitarij, 
garderobo, kotiček za starše, vhodni 
vetrolov,

v nadstropju: prostore ravnatelja, 
administracije, računovodstva, arhiva, 
vodje enote ter kabinet za vzgojne 
pripomočke.

Obe etaži bosta s hodnikom vezani na 
novo načrtovani objekt. 

Novo načrtovani objekt (nov vrtec) bo 
sestavljen iz delno vkopanega pritličja in 
nadstropja. Program v novem vrtcu bo 
zajemal:

v pritličju: 4 igralnice, dodatne prostore, 
sanitarije, spremne prostore, večnamenski 
prostor / športno igralnico, kuhinjo, 
gospodarske in komunikacijske prostore,

v nadstropju: 7 igralnic, dodatne 
prostore, terase, sanitarije, zbornico ter 
komunikacijski del etaže.

Obe etaži bosta povezani s stopniščem 
ter dvigalom. Igralnice v obeh etažah 
bodo imele dostop na teraso in ozelenjene 
površine. 

Objekt bo klasične gradnje z delno 
ozelenjeno streho. Zunanji ovoj bo iz 
visoko izolativne opeke ter 15 cm slojem 
termoizolacije. Notranje nosilne stene 

ter stene igralnic bodo iz min. 20 cm 
debelega opečnega sloja, ki bo ustrezal 
zahtevam akustike. Konstrukcije v stavbi 
bodo koncipirane tako, da bodo ustrezale 
zahtevam o nizkoenergetski gradnji. 

Projekt je v skladu z Regionalnim 
razvojnim programom Savinjske 
regije 2007-2013 (PRIORITETA 3 – 
OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA 
REGIJA; UKREP 3.2.1.-ENERGETSKA  
SANACIJA IN TRAJNOSTNA 
GRADNJA STAVB) in izkazuje 
regionalni pomen, saj bo izvedena 
naložba v izgradnjo nizkoenergetskega 
vrtca prispevala k zmanjševanju rabe 
energije v javnih stavbah ter uporabi 
obnovljivih virov energije, kar je eden 
od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Po 
zaključku naložbe bo objekt funkcioniral 
kot energetsko učinkovit.

Naložba je projektirana v skladu s 
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). Po 
zaključku naložbe bo objekt funkcioniral 
kot energetsko učinkovit objekt.

Po izvedbi naložbe bo v vrtcu možnost 
izvajanja dodatnih dejavnosti.

Občina Vojnik je naložbo prijavila 
na Javni razpis za sofinanciranje 
operacij javne infrastrukture, v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, v okviru prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« 
in razvojne prioritete – Razvoj regij«. 
Delež sofinanciranja znaša 807.491,00 
EUR.

Za strokovni nadzor je bilo izbrano 
podjetje NAVOR d.o.o. iz Celja; Alojz 
Rovan kot odgovorni nadzornik gradnje.

Predviden zaključek gradnje: začetek 
leta 2012.

Vesna Poteko, mag.
višja svetovalka za

investicije in šolstvo

Strokovne službe - Aktualno

Sofinanciranje 
šolnin - 

izobraževanje 
odraslih 2007-2013

Javni sklad RS 
za razvoj kadrov 
in štipendije je 
28. januarja 2011, 
na svojih spletnih 
straneh in v Uradnem 
listu RS št. 6/2011, 
objavil Javno 
povabilo k prijavi 
za sofinanciranje 

šolnin za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja v šolskih letih od 
2007/2008 do 2012/2013. Okvirna 
višina razpoložljivih sredstev je 
6.923.610,00 EUR. Rok prijave je do 
porabe razpoložljivih sredstev oziroma 
najkasneje do 15. julija 2013. Namen 
javnega povabila je večja dostopnost 
izobraževanja, povečanje splošne 
izobraženosti odraslih do zaključene 
srednješolske izobrazbe ter povečanje 
zaposlitvenih možnosti posameznikov. 

Vlagatelji, ki so (bodo) v navedenih 
šolskih letih zaključili celoten ali 
del programa srednješolskega 
izobraževanja odraslih (nižje poklicno, 
srednje poklicno, srednje strokovno, 
poklicno tehnično in gimnazijsko 
izobraževanje) lahko pridobijo povrnitev 
do 90% upravičenih stroškov šolnin za 
uspešno opravljene obveznosti. 

Razpis s pogoji in prijavnimi obrazci je 
na spletni strani:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-
kadrov/sofinanciranje-solnin-odraslim-zi 

Povzela: Mojca Skale
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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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S strani organizatorjev je bila že pred časom podana pobuda, 
da v drugi polovici junija organiziramo strokovno ekskurzijo 
po našem območju. Ekskurzija je namenjena zainteresiranim 
predstavnikom občin iz celotne regije. Naša občina se je 
predstavila s celovito turistično ponudbo, udeleženci ekskurzije 
pa so se ustavili na Sorževi domačiji v Polžah, kjer jim je Oton 
Samec prikazal primer dobre prakse - tako v smislu ohranjanja 
kulturne dediščine, kot tudi trženja na tem področju. 

Seveda so si udeleženci ekskurzije poleg naše ponudbe 
ogledali tudi ponudbo drugih štirih občin subregije. Obiskali so 
Zdraviliški park na Dobrni ter hišo Polenek, si ogledali mesto 
Celje in Celjski grad, se popeljali na Svetino v občino Štore, se 
ustavili v Zdraviliškem parku v Laškem in si nazadnje ogledali 
Aškerčevo domačijo v Rimskih toplicah. To je bila druga 
strokovna ekskurzija na področju savinjske regije. Pred časom so 
nas gostile občine spodnje savinjske subregije. 

Verjamemo, da je to edini pravi način, da se spoznamo s 
ponudbo našega področja, kajti le tako bomo lahko oblikovali in 
ponudili gostom tisto po čemer smo znani in v življenje spravili. 
destinacijo - DEŽELO CELJSKIH.

 Petra Pehar Žgajner

Strokovna ekskurzija na 
področju savinjske regije

V torek, 28. junija 2011, je na območju subregije – 
DEŽELE CELJSKE potekala STROKOVNA EKSKURZIJA 
v organizaciji Razvojne agencije savinjske regije (RASR) in 
Območnega razvojnega partnerstva (ORP).
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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
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Ilovca 15
3212 Vojnik

Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

www.mazzi.si

MIHA ŠKOFLEK, s. p.

Slavnostni podpis 
konzorcijske pogodbe 

občin Laško, Štore, Vojnik 
in Dobrna

V petek, 22. aprila 2011, so župani občin Laško, Štore, Vojnik 
in Dobrna z najugodnejšim ponudnikom, in sicer podjetjem 
GVO, podpisali konzorcijsko pogodbo. Občina Vojnik je ena 
izmed štirih občin, ki s tem projektom upa na sredstva Sklada 
za regionalni razvoj in uspešno potrjeno prijavo na javni 
razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
V občini Vojnik je brez dostopa do omrežja še okoli tisoč 
gospodinjstev, medtem ko je v Laškem brez dostopa skoraj 
polovica gospodinjstev. V primeru, da bo projekt potrjen, bo tako 
dostop do elektronskih komunikacij dobilo 3.553 gospodinjstev 
v občinah Laško, Štore, Vojnik in Dobrna.

Projekt sam je vreden nekaj več kot 16 milijonov evrov brez 
davka. Država bi tako po projektu prispevala 9,5 milijona evrov 
evropskih sredstev, izvajalec pa okoli 41 %. Predviden rok 
izgradnje je 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Petra Pehar Žgajner
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Domžale, 3. junij 2011 – Skupina Helios in Ministrstvo za 
okolje in prostor, v partnerskem projektu Heliosovega sklada 
za ohranjanje čistih slovenskih voda, letos že 14. leto zapored 
podpirata obnovo slovenskih krajevnih vodnjakov. V preteklih 
13. letih so, s finančno pomočjo Heliosovega sklada, obnovili 
že 70 vodnjakov v 60. slovenskih občinah ter nagradili 28 
idejnih zasnov vodnih učnih poti. Letos so izmed 25 prijavljenih 
projektov izbrali pet občin, med katerimi je bilo za obnovo vodnih 
virov razdeljenih 17.000 evrov. Pogodbe je na Heliosu podpisala 
tudi občina Vojnik.  

Glede na razpisne pogoje so bili izbrani vodni viri, ki bodo z 
obnovo in njegovo oživitvijo predstavljali za lokalno okolje novo 
prostorsko vrednost in ohranjali bogastvo obstoječe kulturne 
in naravne dediščine. Prednost pri izbiri so imeli projekti, ki so 
vključevali idejno zasnovo lokalne vodne učne poti.

Z obnovo oz. zamenjavo dela vodnjaka in ureditvijo dotoka 
vode iz vodovodnega omrežja za namen uporabe vodnjaka kot 
vira pitne vode, si želimo obuditi trg Vojnika, ki je kot kulturni 
spomenik eden lepših delov naše dediščine v občini Vojnik. 
Vodnjak je na začetku Gozdne učne modrijanove poti, ki je bila 
predana v uporabo v mesecu maju.

Želja občine Vojnik je, da skupaj z osnovnošolci OŠ Vojnik, 
z začetkom pri mostu čez reko Hudinjo, v bližnji prihodnosti 
zasnujemo vodno učno pot, ki bo kot pešpot od Višnje vasi do 
Arclina obiskovalce ozaveščala k večjemu poznavanju vode, s 
tem pa bi hkrati prispevali k razvoju naše krajine. 

Vodna učna pot bi bila primeren 
način kako približati reko Hudinjo 
okoliškim prebivalcem, kot tudi 
obiskovalcem, kot naravno okolje, 
dom flore in favne, saj je s svojo 
nepredvidljivostjo že večkrat 
pokazala svojo moč. K sodelovanju 
smo povabili javno podjetje 
Vodovod in kanalizacija Celje, ki 
bo s svojim finančnim prispevkom 
pomagala pri obnovi vodnjaka, kot 
tudi s sodelovanjem prispevala k 
spodbujanju projekta oživljanja 
starih vodnjakov na slovenskem. 

Petra Pehar Žgajner 

Obnova vodnjaka v trgu 
Vojnika

Občina Vojnik pridobila sredstva Heliosovega sklada za obnovo 
vodnjaka v trgu Vojnika.

Asfaltiranje cest v 
občini Vojnik

Na seji odbora za okolje in prostor ter komunalo, dne 7. 
septembra 2010, je bil sprejet sklep o asfaltiranju cest v občini 

Vojnik. Tako je bilo določeno, da se po posameznih krajevnih 
skupnostih asfaltirajo ceste po planih, ki so bili predstavljeni na 
odboru. Na odboru je bilo tudi sprejeto, da se  asfaltira  lokalna 
cesta Trnovlje pri Socki. Nekaj odsekov javnih poti je bilo 
asfaltiranih v letu 2010, nekaj pa v letu 2011. Tako so bili v 
krajevni skupnosti Nova cerkva  asfaltirani naslednji odseki: 
Hrenova čez hmeljišče, Hrenova - Rihter, Čreskova, Selce - 
Založnik, Zlateče - Mark preplastitev, Rupe - meja občina Celje, 
preplastitev odcep Vizore ter lokalna cesta Socka - Frankolovo 
odsek v Trnovljah;  v krajevni skupnosti Vojnik: cesta Razgorce, 
Pot na Dobrotin, Bovše - Pecej, Arclin - Ovtar in  Vojnik - 
Konjsko; v krajevni skupnosti Frankolovo pa: cesta v Zabukovje 
in delna preplastitev, ostala pa je še cesta v Lipi Pinter - Ravnak 
delno, kjer je pa treba izvesti še kompletno pripravo pred 
asfaltiranjem.   

Tone Preložnik
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»REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA FRANKOLOVO – 
ČREŠNJICE – ŽIČE«

Frankolovčani smo bogatejši še za en 
asfaltiran cestni odcep v smeri proti Žičam 
preko Črešnjic. S tem najbolj zahtevnim 
in najdražjim odcepom, saj se je na trasi 
saniralo kar 6 plazov, je bila na takšni 
relaciji ena najdražjih naložb v občini, ki 
se je vlekla od leta 2008 dalje, je poudaril 
župan na otvoritvi. Pevci družine Gregorc 
in člani ansambla Pušnik so poskrbeli za 
prijeten zaključek slovesnosti. Za varno 
vožnjo po tej cesti je poskrbel pater 
Andrej z blagoslovom. Vesna Poteko je 
pripravila strokovni opis postopkov dela 
ter financiranja tega zahtevnega projekta. 

Namen naložbe je celostna in 
učinkovita ureditev lokalne ceste, ki 
povezuje Frankolovo z Žičami, v dolžini 
2,1 km.

S tem se bo bistveno izboljšala povezava 
med naselji in manjšimi zaselki, obenem 
pa tudi dostopnost do delovnih mest v 
Celju.

Projekt je bil delno financiran s strani 
Evropske unije, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Operacija 
je bila izvedena v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete - Razvoj regij; 
prednostne usmeritve: Regionalni 
razvojni programi ter javni razpis za izbor 
operacij, tretji javni razpis za prednostno 
usmeritev »Regionalni razvojni programi« 
v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«.

 Operacija, ki smo jo prijavljali na 
razpis, je ocenjena na slab milijon evrov, 
evropskega denarja pa smo sklepu 
pridobili 523.761,00 EUR.

Izvajalec del, ki je bil izbran kot 
najugodnejši ponudnik, je bilo podjetje 
CM Celje d.d. Nadzor je opravilo podjetje 
Paritet d.o.o. iz Celja.

Projekt »Rekonstrukcija vozišča 
Frankolovo - Črešnjice - Žiče« se je začel 
izvajati v letu 2008. Skupna vrednost 
naložbe znaša 937.202,00 EUR. Posledica 
neurij in plazov na omenjenem cestišču je 
povečanje projekta v vrednosti 140.000,00 
EUR. V sklopu sanacije plazov je bila 
predvidena tudi preplastitev ceste na 
območju med predvidenimi sanacijami 
plazov. Med posameznimi plazovi je bila 
predvidena nadgradnja obstoječe voziščne 
konstrukcije z asfaltnimi plastmi, 
kljub ugotovljenemu stanju obstoječe 
voziščne konstrukcije, ki s predvidenim 
ukrepom ne bi zagotavljala zmrzlinske 
odpornosti voziščne konstrukcije. Po 
dolgotrajni hladni zimi 2008/09 je na 
obstoječi voziščni konstrukciji prišlo 
do dodatnih poškodb zgornjega ustroja 

zaradi vpliva mraza, tako da je bilo pri 
ogledu ceste ugotovljeno, da preplastitev 
ceste s predvidenimi ukrepi ni smiselna. 
Zaradi tega je bilo predlagano, da se na 
območjih, kjer je bila predvidena izvedba 
preplastitve, izvede rezkanje obstoječe 
asfaltne utrditve, material pa se pusti na 
območju vozišča in utrdi. V času izvedbe 
sanacije plazov in delne obnove vozišča 
se je pokazalo, da so v pobočjih, po 
katerih poteka cestišče, velike količine 
pronicajočih vod. Da bi vsaj delno 
preprečili razmočenost obstoječih nasipov, 
se bo lega cestne drenaže poglobila za vsaj 
1,0 m. Zaradi povečanih količin vod, je na 
posameznih območjih smiselno povečati 
tudi premere drenažnih cevi. Po izdelavi 
projektne dokumentacije je prišlo do 
dodatnih posedkov cestišča. Do premikov 
je verjetno prišlo zaradi velike količine 
vode, ki je v brežini. Za izboljšanje razmer 
so bila izvedena tri pobočna drenažna 
kamnita rebra, s pomočjo katerih smo 
povečali iztok talnih vod in izboljšali 
stabilnostne razmere.

 
Vesna Poteko, mag.
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Za zagotavljanje okoljevarstvenih naložb, za trajnostno in 
tehnološko prestrukturiranje podjetij bodo iskali ekonomske 
spodbude. Razvoj regije bodo gradili na etičnih načelih 
in regijo uveljavljali kot družbeni ekosistem. V svojem 
delovnem in bivalnem okolju bodo podpisniki deklaracije 
skrbeli za pozitivne družbene spremembe in za ozaveščanje 
soljudi. 

Rezultate napredka trajnostnega razvoja regije bodo 
spremljali in vrednotili z izvajanjem dejavnosti v regijskem 
projektu »Savinjska regija – Ekoregija«. Spremljali in merili 
bodo Ekološki odtis Savinjske regije in ga z različnimi 
razvojnimi dejavnostmi postopno izboljševali tako, da bodo 
v procesne faze odgovorno vnašali standarde za dosego 
trajnostnega razvoja regije. 

Razvojna agencija Savinjske regije bo kot nosilec 
zagotavljala odprtost projekta, ki temelji na vključevanju 
znanja, izkušenj in primerov dobrih praks projektnih 
partnerjev. 

Odločenost, da razvojna prizadevanja prednostno in 
poudarjeno izvajamo z upoštevanjem načel trajnostnega 

razvoja, vidimo kot konkurenčno prednost Savinjske 
regije in občine Vojnik, ki v sprejeti Dolgoročni razvojni 
strategiji 2010 – 2020 določa vizijo: »Občina Vojnik bo 
s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila 
sedanjim in prihodnjim rodovom kakovostno življenje 
z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene 
procese okolja«. 

Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije so 
nosilci družbenega in gospodarskega razvoja simbolično 
sprejeli sicer že ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 
2011. S svečanim podpisom, 31. maja 2011, pa so se 
zavezali k izvajanju Deklaracije. 

Mojca Skale

Deklaracija
trajnostnega razvoja Savinjske regije 

31. maja so župani 31 občin Savinjske regije, med njimi tudi župan občine Vojnik Benedikt Podergajs in 16 drugih organizacij 
na območju Savinjske regije, podpisali Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije, kjer na 2301 km2 živi več kot 255.000 
prebivalcev. Podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije so se zavezali, da bodo družbeno odgovorno skrbeli za 
splošno blaginjo v regiji. Uspešnost regije bodo udejanjali z integracijo gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih ciljev. Pri tem 
bodo vključevali človeške vire s področij vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Naravne vire bodo upravljali vzdržno in okolju 
prijazno. S sonaravnim upravljanjem razpoložljivih kmetijskih, gozdnih, energetskih, gospodarskih in drugih virov bodo spodbujali 
samooskrbo regije. V svoje razvojne dokumente bodo vgrajevali načela trajnostnega razvoja in jih upoštevali tudi pri pripravah in 
izvajanju načrtovanih naložb. 
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Krajevne skupnosti

Krajevni praznik KS Vojnik
Krajevni praznik praznujemo 20. junija kot spomin na zbor 

krajanov pri Olčjek, kjer so se že davnega leta 1941 odločili 
strniti vrste in braniti dom in svobodo pred sovražnikom.

V času praznovanja praznika KS Vojnik so se zvrstile številne 
prireditve, za katere lahko rečem, da so bile številčno dobro 
obiskane. Prireditve so potekale v soorganizaciji z društvi v našem 
kraju. Tako je Vinogradniško vinarsko društvo organiziralo 5. 
praznik vina s Salamijado, na šolskem igrišču je potekal turnir 
trojk v organizaciji KK Vojnik. Člani Društva upokojencev 
Vojnik so organizirali meddruštveno in medobčinsko tekmovanje 
v streljanju z zračno puško in tekmovanje v ruskem kegljanju, 
Zveza borcev za vrednote NOB KO Vojnik je v soorganizaciji s 
KS izpeljala proslavo v Arclinu pri Olčjek ter skupaj s pohodniki 
opravila pot po poteh spominskih obeležij, tokrat k spominski 
plošči v Gabrovcu . 

Turistično društvo je povabilo strokovnjakinjo Ruth Podgornik 
Reš, ki je predavala o vrtovih, Mladinsko društvo Vojnik je 
vabilo mlade na »Vojnik ga žura z rock glasbo«, prisluhnili pa 
smo lahko tudi koncertu dalmatinske klape iz Bibinja in harfistki 
domačinki Veroniki Tadina, planinci Planinskega društva Vojnik 
so izpeljali pohod na Uršulo nad Dramljami, otroci in starši vrtca 
Mavrica pa so se družili ob športnih igrah.

Predzadnji vikend v juniju je bil še posebej zapolnjen z 
dogajanji.

V soboto, 18. junija 2011, smo v parku med nekdanjo staro šolo 
in Hotkom prisostvovali domoljubnemu protokolu in svečanemu 
programu ob odkritju spominskega obeležja ob 20. obletnici 
vojne za Slovenijo v organizaciji VDS za celjsko območje, 
občino Vojnik in OZVVS Celje.

Popoldan istega dne je pod okriljem PGD Vojnik na 
nogometnem igrišču uspešno   potekalo tekmovanje starejših 
gasilk in gasilcev. 

Mnogo obiskovalcev je prišlo v Vojnik na zabavno prireditev 
»Katrca«, kjer so bili deležni prijaznosti delavnih članov PGD 
Vojnik in društva kmetic Meta.

Vojnik pa so obiskali tudi člani Medobčinskega društva 

invalidov, ki so imeli pod šotorom na šolskem igrišču srečanje.
Osrednja  prireditev v počastitev 20. obletnice samostojnosti 

Slovenije in praznika KS Vojnik, pa je  bila  v petek, 24. junija. 
Slovesen uvod v slavnostno sejo smo opravili z zasaditvijo 

lipe, simbola slovenstva, ki bo rastla pri novo postavljenem 
spominskem obeležju vojne za Slovenijo. 

Na seji smo spregovorili o naših načrtih za delo naprej, ozrli 
pa smo se tudi na izvedene projekte, ki so bili zastavljeni že v 
preteklem obdobju, ko je KS vodil Mirko Krašovec, realizirali 
pa so se letos.

Zasaditev lipe

Svečana seja sveta KS Vojnik

Podajanje poročila o delu KS Vojnik za pretekla leta

Slavnostni govornik Jakob Presečnik
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Ob 19. uri je bila v KUD Vojnik slovesnost v počastitev 20. 
obletnice samostojnosti Slovenije, kjer so bila podeljena tudi 
krajevna priznanja. Iskreno smo hvaležni delovnim in vztrajnim 
članom društev in organizacij v Vojniku, ki s svojim delom 
pripomorejo k utripu in prepoznavnosti našega kraja.

Letošnji dobitniki krajevnih priznanj so:
ŠTEFKA ŽLAVS – dolgoletna predsednica Društva kmetic 

Meta, dobitnica priznanj dobrote slovenskih kmetij in pobudnica 
izobraževanj v okviru društva in izven njega.

JERNEJ ČATER - že 33 let prostovoljno deluje na pevskem 

področju kot član Moškega pevskega zbora KUD F. Prešeren 
Vojnik. Od leta 2002 do 2011 je bil tudi predsednik Moškega 
pevskega zbora in je dobitnik vseh treh Gallusovih priznanj.

VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK - je bilo 
ustanovljeno pred osmimi leti z namenom, da članom pomagajo 
do čim več strokovnega znanja na področju vinogradništva in 
tudi kletarstva, kar jim je uspelo. To dokazujejo zavidljivi uspehi 
članov društva na najrazličnejših ocenjevanjih, kjer za kakovost 
svojih vin prejemajo najvišja, tudi zlata priznanja. Društvo je eno 
številčnejših in z mnogoterimi dejavnostmi uvrščajo društvo v 
vrh aktivnih društev v KS Vojnik.

DRUŠTVO IZVIR S PARTNERJI - Društvo Izvir je bilo 
pobudnik ureditve Gozdne učne poti modrijanov (GUMP) v 
vojniški KS, ki poteka od cerkve sv. Florjana v Vojniku na 
nadmorski višini 283 m, zaključi pa se pri Planinskem domu 

na Tomažu, tik pod cerkvijo sv. Tomaža. Gozdno učno pot je 
v času od njene otvoritve z vodenim ogledom posebej za to 
pot usposobljenih vodnikov obiskalo že kar nekaj skupin, ki 
so se navdušene vrnile z ogleda. Zagotovo pa bo sprehod po 
GUMP-u mnogim obiskovalcem dobrodošel umik pred hitenjem 
vsakdanjika.

     S podelitvijo priznanj KS se zaključujejo prireditve ob 
prazniku KS. Bliža se čas dopustov in počitnic. Želim vam, da 
jih preživite tako kot vam najbolj ustreza, predvsem pa, da si 
naberete novih moči in ohranite zdravje. 

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS Vojnik

Prejemnica priznanja KS Vojnik Štefka Žlavs

Predsednik Vinarskovinogradniškega društva Mirko Kraševec

Prejemnica priznanja KS Vojnik Milica Kočevar

Prejemniki priznanj KS Vojnik v letu 2011

Prejemnik priznanja KS Vojnik Jernej Čater
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Praznovanje v KS Nova Cerkev
Krajani KS Nova Cerkev praznujemo krajevni praznik 4. 

julija. Ta dan je spomin na akcijo dela enot Tomšičeve brigade, 
ki so osvobodile kraj in je od tega dne dalje bilo območje KS 
osvobojeno ozemlje.

V času praznovanja je bilo organiziranih več prireditev; od 
koncertov, kulturnih prireditev, srečanja starejših krajanov, 
športnih iger, srečanj, kolesarjenja do gasilskih prireditev. 

V soboto, 2. julija 2011, je bila tudi proslava pri spominskem 
obeležju v Novi Cerkvi v spomin na padle borce in slavnostna 
seja Sveta KS. Na slavnostni seji smo podelili krajevna priznanja 
eni krajanki in štirim krajanom, ki jim ni žal njihovega truda in 
časa za skupnost, prostovoljno delo in pomoč.

Letos so priznanja KS Nova Cerkev prejeli:

1. Marija ŠKOFLEK iz Lemberga 19/a - za dolgoletno 
pomoč pri poslovanju PGD Lemberg;

2. Martin ŠTRAVS iz Socke 23 - za aktivno delo na področju  
gasilstva pri PGD Socka;  

3. Marjan ŠVAB  iz Socke 21 - za aktivno delovanje v 
društvih in v krajih KS Nova Cerkev;

4. Felix SKUTNIK iz Homca 2 - za vodenje Smučarskega 
društva Vizore in razvoj rekreativnega zimsko-letnega športa 
v smučarskih skokih;

5. Anton KOTNIK iz Landeka - za pomoč pri obnovi 
sakralnih objektov na območju KS Nova Cerkev.

Krajevna skupnost Nova Cerkev se jim za njihovo delo in 
prispevek k skupnosti zahvaljuje. Zahvaljuje pa se tudi vsem 
organizatorjem prireditev v času praznovanja krajevnega 
praznika.

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS

Mihaela Hren,
tajnica KS Nova Cerkev

Svečana seja sveta KS Nova Cerkev

Prejemnica priznanja KS Nova Cerkev Marija Škoflek

Prejemnik priznanja KS Nova Cerkev Martin Štravs

Prejemnik priznanja KS Nova Cerkev Anton Kotnik

Prejemnik priznanja KS Nova Cerkev Feliks Skutnik
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V programu pred spomenikom so sodelovali 
otroci OŠ Nova Cerkev

Slavnostni govornik Branko Delčnjak

Ekipa Socke-starejši je zasedla 1. mesto

Predsednik KS Slavko Jezernik je prvi nagovoril prisotne

Prisotne je nagovoril župan občine Vojnik Beno Podergajs

Prvi so zaigrali otroci iz Nove Cerkve

Skupinska slika prejemnikov priznanj KS Nova Cerkev, župan drži v rokah priznanje Marjana Švaba
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KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Spoštovane krajanke in krajani!

V KS Nova Cerkev smo v spomladanskem času opravili že nekaj načrtovanih nalog iz načrta dela za leto 2011. 
Predvsem smo iz rednega vzdrževanja komunalnih in drugih objektov očistili že kar nekaj obstoječih jarkov ob 
javnih cestah v KS, nasuli z gramozom ceste in ob njih obžagali grmičevje. Redno spremljamo preglednost ob 
javnih poteh, vzdržujemo in čistimo pokopališče, javne površine, igrišča, zelenice, parkirišča, pločnike, spominska 
obeležja skupaj z javnimi deli in delno tudi z drugimi izvajalci. Vzdržujemo mostove in prepuste, avtobusna 
postajališča, strojno pometamo centre naselij: Nova Cerkev, Socka in Lemberg ter urejamo prometno signalizacijo. 
Postavila se je tudi nova avtobusna utica na avtobusni postaji v Vizorah.

Obnovilo se je tudi igrišče v Novi Cerkvi 
z novimi mrežami, katere je doniral predstavnik podjetja Živex 
d.o.o. iz Volčje Drage, Andrej Štrk iz Nove Cerkve. Za donacijo 
se mu iskreno zahvaljujemo.

Z Direkcijo za ceste v Ljubljani in OE Direkcije za ceste v 
Celju potekajo razgovori glede ureditve prehoda za pešce v Novi 
Cerkvi. Pričakujemo, da nam bo kljub večkratnim razgovorom in 
ogledih uspelo urediti ta prehod, ki je nujno potreben.

Prav tako bo gospodarski objekt – marof v Novi Cerkvi dobil 
novo podobo. Novi lastnik že ima v pripravi idejni projekt, kateri 
zajema prostore za trgovino, pošto, vrtec, krajevno skupnost in 
muzejsko sobo.
V naslednjih mesecih leta 2011 pa načrtujemo izvedbo naslednjih 
investicij: 
-  izgradnjo II. faze vodovoda Hrenova (od hiše Strmčnik, 

Hrenova 16, do hiše Podgoršek-Švab, Hrenova 12),
-  odkup zemljišča za izgradnjo pločnika od centra Nove 

Cerkve proti novemu Naselju v dolžini 80 m (od hiše Nova 
Cerkev 30 do hiše Nova Cerkev 14),

-  odkup zemljišča za izgradnjo pločnika od centra Nove 
Cerkve do osnovne Šole v dolžini 120 m (ob regionalni cesti 
Nova Cerkev - Socka),

-  izgradnja pločnika v Novi Cerkvi v dolžini 20 m (od stavbe 
Nova Cerkev 22, mimo spomenika NOB do hiše Kovač, Nova 
Cerkev 21),

-  odkup zemljišča pri šoli v Novi Cerkvi za ureditev parkirišč, 
-  popravilo in delna obnova fasade na objektu OŠ Nova 

Cerkev,
-  obnova in ureditev dotrajanega obzidja pokopališča pri 

mrliški vežici,
-  asfaltiranje javnih poti po načrtu KS (v okviru zmogljivosti 

proračuna),
-  sanacija plazu od Šiliha, Novake do Štravsa, Razdelj,
-  popravilo in krpanje asfaltiranih javnih poti,
-  postavitev tabel z imeni krajev in hišnimi številkami ob 

regionalni cesti Nova Cerkev - Socka.
Vsak po svoje se v kraju in občini trudimo, da bi naredili 

nekaj za izboljšanje kakovosti našega kraja in bivanja. Vemo, da 
moramo biti povezani v delu in prizadevanjih ter da usmerimo 
vse moči v nove pridobitve in uspehe, zato pričakujemo, da 
bomo v jesenskem času z rebalansom proračuna uredili še:

-  prehod za pešce v Socki na regionalni cesti Socka - Vitanje 
(med trgovino in avtobusno postajo) in  

-  odkup zemljišča za igrišče v Socki (po sprejetju prostorskega 
plana občine Vojnik).

Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS

FLORJANOVA MAŠA 
V NOVI CERKVI

V petek, 6. maja 2011, smo pri gasilskem domu v Novi 
Cerkvi, pred kapelico Svetega Florjana – zavetnika 
gasilcev, imeli 1. Florjanovo mašo. Daroval jo je dekan 
Alojz Vicman za vse današnje in pokojne gasilce in gasilke. 
Maše se je v lepem, sončnem popoldnevu udeležilo veliko 
število gasilcev in gasilk, kakor tudi drugih krajanov. Po 
maši je bil opravljen blagoslov gasilskih vozil. Na koncu je 
sledila še pogostitev in prijetno druženje vseh.

Vsem, ki ste se udeležili maše, se prisrčno zahvaljujemo, 
še posebej pa dekanu Alojzu Vicmanu za darovano mašo 
in blagoslov. Hvala tudi sosednjim PGD Vojnik, Dobrna, 
Lemberg, Socka in Frankolovo za sodelovanje.

Slavko JEZERNIK,
predsednik PGD Nova Cerkev

www.mojaobcina.si/vojnik
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Moto letošnjega srečanja je bila misel, ki se je povezala z 
njimi, z njihovimi srci:

»Le kratek čas zore življenja leta. Tem času združi vse se, noč 
in dan. Ustavi se, če kdo potrebuje in potniku ponudi toplo dlan«! 

(K. P.)
Zares je potrebno vsakomur - posebno še starejšim, ki so 

izgorevali za nas v najtežjih letih življenja in ki so med vojno užili 
mnogo gorja - nameniti veliko pozornost. In to se je zgodilo. S 
počasnimi koraki, ob palicah, a s prijaznimi obrazi, so se podajali 
v cerkev, kjer jim je ob daritvi svete maše toplo spregovoril 
dekan Alojz Vicman. Med mašo so bili deležni tudi bolniškega 
maziljenja. Poleg tega pa je bila odprta tudi spovednica, da so 
se pogovorili s spovednikom. Kaj je bilo lepšega, kot čutiti 
umirjenost in upanje. Za to je poskrbel gospod iz Šentjanža pri 
Vinski Gori. 

Radost vseh je bila večja, ker smo izbrali dan, ki je bil 
povezan z DRŽAVNIM PRAZNIKOV NAŠE DOMOVINE 
SLOVENIJE, ki je slavila DVAJSET LET SAMOSTOJNOSTI. 
Vse se je prepletalo s tem slavjem. Moški pevski zbor iz Nove 
Cerkve je poskrbel za lepo pesem, ki se je prelivala skozi vso 
mašno daritvijo. Ob koncu svete maše, preden smo se podali h 
gasilskemu domu, kjer je vse čakalo pod šotorom še nadaljevanje 
praznovanja, pa je vse prisrčno pozdravil in nagovoril še 
podžupan občine Vojnik Branko Petre. S svojimi željami je vsem 
polepšal praznični dan. Pod šotorom pred gasilskim domom pa 
jih je pozdravil tudi Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS.

Kulturni program so pripravili učenci obeh podružničnih 
osnovnih šol Nove Cerkve in Socke, poleg tega pa še Moški pevski 
zbor in Rajko Sentočnik, ki se je s svojo harmoniko in pesmijo 
povezal s slavljenci. Vsi nastopajoči so prinesli in prižgali žarek 
upanja vsem, saj so resnično zablesteli, kot najsvetlejše lučke 
med slavljenci. Za dobro voljo je bilo tako poskrbljeno. 

Po kulturnem programu pa je sledila pogostitev, ki so jo 
pripravili Župnijska Karitas Nova Cerkev, Krajevna organizacija 
Rdečega križa in KS Nova Cerkev ob sodelovanju gasilcev iz 

Nove Cerkve. Veliko dobrovoljnih src in marljivih rok se je  
združilo, da je slavje uspelo. KS je pripravila darila za vse, ki 
so in bodo dopolnili okroglo obletnico osemdeset, devetdeset 
ali nad devetdeset let. Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS 
in Mihaela Hren, tajnica KS sta podelila ta darila slavljencem. 
Prav tako pa je naša Župnijska Karitas, ki redno obišče vse, ki 
dopolnijo v letu okroglo obletnico, posebna darila naklonila vsem 
osemdesetletnikom. Med podelitvijo je donela pesem. Še posebej 
pa je vse navdušila ob tem Urška s pesmijo »Med iskrenimi 
ljudmi« in svojo mladostjo in pevci z izbrano pesmijo »Slovenec 
sem«, kar se je povezalo tudi s praznikom. Vsi sodelavci ŽK, RK 
in tudi gasilci so z veseljem stregli in sledili trenutkom, ki so se 
vrstili. Seveda pa tu ne moremo pozabiti na našega dekana, ki 
je bil med slavljenci in jim s svojo prijaznostjo in toplo besedo 
zaželel še vrsto zdravih in srečnih let.

Župnijska Karitas Nova Cerkev se vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli, da je srečanje starejših krajanov tako lepo uspelo, 
lepo zahvaljuje, tudi vsem domačim, ki so jih pripeljali in 
omogočili srečanje z željo, da bi se to ohranilo tudi v prihodnje.

Šopek starejših je gotovo bogat, saj je v njihovih srcih mnogo 
spominov na trpljenje in tudi na srečne trenutke. In tak srečni 
trenutek – letošnje srečanje - naj vlije upanje vsem tudi za nova, 
prihajajoča leta!

Katica Pešak,
voditeljica ŽK Nova Cerkev

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV V NOVI CERKVI
V prijaznem, sončnem dopoldnevu v soboto, 25. junija 2011, na praznik državnosti, smo se zbrali na srečanju starejših krajanov v 

Novi Cerkvi. Ganljivo se je bilo zazreti v skupine in posameznike, ki so se podajali v cerkev, kjer smo srečanje začeli s sveto mašo.
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SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS FRANKOLOVO
V petek, 20. maja 2011, je KS Frankolovo praznovala 

svoj krajevni praznik. V sklopu praznovanja je potekala tudi 
slavnostna seja Sveta KS Frankolovo, ki se je odvijala v 
prostorih OŠ Frankolovo. Na sejo so bili povabljeni člani Sveta 
KS, predstavniki društev in organizacij v kraju, župan občine 
Vojnik, pater Branko Cestnik, predstavnici vrtca Mavrica Vojnik 
- enota Frankolovo in predstavniki občinskega sveta občine 
Vojnik. Predsednik Sveta KS Frankolovo, Dušan Horvat, je 
navzoče najprej lepo pozdravil in se jim zahvalil za udeležbo. V 
nadaljevanju je na kratko povzel delo KS v preteklem obdobju. 
Večina nalog je bila uspešno izvršenih, določene pa so v načrtu 
za letošnje leto. Na kratko je predstavil tudi večje projekte, ki se 
ali se bodo izvajali v našem kraju. Ti projekti so:

- čistilna naprava in kanalizacija Frankolovo,

- filtracija vodovodnega zajetja pri Dolu pod Gojko,
- dokončanje asfaltiranja ceste Frankolovo - Črešnjice - Žiče,
- asfaltiranje ceste Zabukovje – Straža pri Dolu,
- večnamenski prostor v graščinskem parku,
- igrišče pri OŠ Frankolovo … 

Na koncu se je zahvalil vsem predstavnikom društev in 
organizacij za dobro sodelovanje, prav tako pa se je zahvalil tudi 
članom Sveta KS in županu občine Vojnik.

Vse prisotne je pozdravil tudi župan občine Vojnik, Benedikt 
Podergajs, se zahvalil vsem za opravljeno delo v preteklem 
obdobju, za dobro sodelovanje med društvi in organizacijami v 
kraju in z občinsko upravo občine Vojnik. Dotaknil se je nekaterih 
pomembnih projektov, ki so pomembni za kraj Frankolovo in 
zagotovil, da bodo v prihodnje tudi v večini primerov realizirani.

V razpravi so sodelovali tudi drugi prisotni, podali so svoja 
mnenja in pričakovanja za delo v prihodnjem obdobju.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 2011 NA FRANKOLOVEM
Vsak je že kdaj spoznal, da se lahko počuti osamljenega, pozabljenega ... To še toliko bolj občutijo starejši občani. S tem srečanjem 

smo želeli dokazati, da jih nihče ni pozabil, da se zavedamo, da smo tudi mi na njihovi poti. Zato smo skupaj z Župnijsko Karitas 
Frankolovo pripravili srečanje starejših občanov v Gostišču Turist na Frankolovem.

Srečanje je bilo v četrtek, 26. maja 2011, na katerega smo 
povabili 170 naših starejših krajanov, starih nad 70 let. Udeležilo 
se jih je 50. Prireditev se je pričela s sveto mašo ob 17. uri v cerkvi 
Svetega Jožefa na Frankolovem. Ob 18. uri pa smo se zbrali v 
Gostišču Turist na Frankolovem, kjer so otroci OŠ Frankolovo s 
prisrčnim in duhovitim programom popestrili srečanje.

Prisotne je pozdravi predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat 
ter jim zaželel obilo zdravja z željo, da se prihodnje leto ponovno 
srečamo. Po pogostitvi je bilo prijetno druženje, katerega je s 
harmoniko popestrila Marija Mernik. Prepričani smo, da je 
občanom srečanje ostalo v lepem spominu.

Nastopajočim učencem, pod mentorstvom Leonide Rožanski 
in Marjana Čretnika, se iskreno zahvaljujemo za lep in prisrčen 
kulturni program. Hvala tudi vsem članicam Župnijske Karitas 
Frankolovo, ki so prispevale pecivo za pogostitev.

Posebno pozornost pa smo posvetili prisotnima najstarejšima 
krajanoma. To sta bila Štefanija Šibanc, ki bo letos dopolnila 85 
let in Jožef Gregorc, ki je januarja dopolnil 79 let. Oba sta bila 
srečanja zelo vesela in sta se zahvalila za pozornost, ki sta jo bila 
deležna.

Na srečanju smo spoznali, da živijo starostniki v svojem 
mirnem svetu, ki se razlikuje od mladostne vihravosti. Njihov 
svet je umirjen, naš pa živahen in zaletav. Spoznavamo, da ima 

naša plat življenja vendarle nekaj skupnega z njihovo. Vsi cenimo 
življenje, prijaznost, dobroto … Tako smo se z njimi hitro, dobro 
in sproščeno ujeli ter sklenili, da bomo ta srečanja še organizirali.

Natalija Koštomaj
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Ob številnih, že izpeljanih prireditvah, se je ta večer zgodila 
osrednja slovesnost, ki se je po končani slavnostni seji Sveta KS 
Frankolovo nadaljevala v večnamenski dvorani. Pevci Moškega 
pevskega zbora Anton Bezenšek Frankolovo in njihov zborovodja 
Franci Kolar so pripravili letni koncert in na ogled postavili delo 
iztekajoče se pevske sezone. Skozi majski večer so nas popeljali 
z všečnim programom, nam prepevali o mlatičih, o materah, pa o 
ljubezni, med nas pa so prinesli še delček Slovencem tako ljube 
dalmatinske pesmi. Očitno so si zaželeli še ženske družbe in v 
goste povabili koga drugega kot ženske, pravzaprav dame. To 
so bile pevke Ženskega pevskega zbora KUD Ljubečna, ki jih 
vodi Vida Bukovac. S seboj so prinesle malho, polno pesmi, ki 
so jih z lahkoto in posebnim šarmom »stresle« med občinstvo. 
Če je glasba jezik duha in če njene skrite strune vibrirajo med 
srcem pevca in dušo poslušalca, potem so bile vibracije popolne 
in občutne. Še bolj občutno pa je večletno delo in številna 
prizadevanja nekaterih krajanov, ki svojo energijo in čas dajejo 
za lepše življenje domačega kraja. Takšnih ljudi k sreči ni malo. 

Svet KS Frankolovo je izrekel javno zahvalo štirim zaslužnim 
krajanom, predsednik Dušan Horvat pa jim je podelil priznanja. 

Prejeli so jih:

1. Jožica KUZMAN -  za dolgoletno delo v Društvu Talon 
Frankolovo in organizacijah v kraju. Je blagajničarka društva vse 
od ustanovitve v letu 2001 in njegova aktivna članica. To nalogo 
opravlja vestno in skrbno, vedno pa je pripravljena pomagati in 
z dobro voljo ter optimizmom razrešiti vse probleme in poiskati 
najboljše rešitve za vse. Ni ji žal časa, da je društveno življenje 
živo in zanimivo. Je tudi aktivna članica Društva kmečkih žena 
Celje - Štore in Društva Preporod.

2. Franci RAVNAK -  za dolgoletno delo v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Frankolovo in pomoč ostalim društvom.  
Aktiven član PGD je že 41 let, o njegovih dejavnostih pričajo 
številna gasilska priznanja. Kot operativni gasilec je vedno 
prisoten na vseh intervencijah, za delo pa poprime tudi pri vseh 
ostalih akcijah v gasilskem domu. Je podpoveljnik društva, to 
funkcijo opravlja že od leta 2002, svoje gasilske izkušnje pa 
posreduje tudi kot sodnik gasilsko-športnih disciplin. V letih med 
1998 - 2006 je bil tudi član Sveta KS Frankolovo.

Krajevne skupnosti

KONCERT ZA KRAJEVNI PRAZNIK
Pa se je spet zgodilo nekaj lepega. Frankolovčani smo v petek, 20. maja, praznovali svoj krajevni praznik in zadovoljstvo je bilo 

v vseh nas. Nastopajoči so bili srečni, ker so prepevali številčnemu občinstvu, nagrajencem sveta KS Frankolovo so se lesketala v 
rokah priznanja, gledalci v dvorani pa smo imeli le to nalogo, da smo se predali dogajanju na odru in uživali. 

Uvodoma je spregovoril predsednik KS Dušan Horvat

www.mojaobcina.si/vojnik



1915. julij 2011             OgledalO 3/82

3. Karli ČRETNIK -  za dolgoletno delo v Turističnem društvu 
Frankolovo ter skrbi pri ohranjanju in obnavljanju cerkvenih 
objektov in okolice. Če mu le čas dopušča, se odzove, ko je 
potrebna pomoč. Udeležuje se vseh akcij društva, ki jih ni malo, 
delo opravi hitro in natančno, pri čemer s humorjem in dobro voljo 
povezuje člane. V zadnjih letih je tudi član nadzornega odbora 
društva. Prav tako vestno skrbi za okolico cerkve, župnišča in 
parka med šolo in cerkvijo. Po njegovi zaslugi je okolica cerkve 
vedno lepo urejena, še posebej pred prireditvami in prazniki. 

4. Leon GREGORC -  za delovanje v PGD Frankolovo, 
za dolgoletno delo v Prosvetnem društvu Anton Bezenšek 
Frankolovo in zlasti za aktivno delovanje v moškem pevskem 
zboru tega društva. Njegovo članstvo v PGD Frankolovo sega 
v leta 1980 – 1998, sodeloval je tudi pri izgradnji gasilskega 
doma. Že skoraj 20 let je član MoPZ Anton Bezenšek, pet let 

pa tudi njegov predsednik. Kot dolgoletni član izvršnega odbora 
istoimenskega društva pa aktivno sodeluje tudi pri organizaciji 
prireditev in drugih dejavnostih društva. Prav tako je član pevske 
skupine Družina Gregorc, ki je lani obeležila 20 let ljudskega 
prepevanja. Ker je Leon vinogradnik, je tudi član Vinogradniško 
– vinarskega društva Vojnik.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Star slovenski pregovor pravi: »Če zapustiš praznike, prazniki 
zapustijo tebe«. Frankolovčani praznika k sreči nismo zapustili, 
ampak smo mu po vsem tem še skupaj nazdravili, predvsem 
pa smo nazdravili drug drugemu in še posebej letošnjim 
nagrajencem.

Sonja Jakop

Krajevne skupnosti
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Krajevne skupnosti

Vzdrževanje makedamskih 
cest v KS Frankolovo

Dosedanja praksa glede vzdrževanja makadamskih cest v KS 
Frankolovo se je izvajala na osnovi prejetih prošenj in vlog s 
strani krajanov. Komunalna komisija si je problematične odseke 
ogledala in na osnovi potreb odobrila količino materiala za 
ureditev cestišča. 

V mandatu Sveta KS Frankolovo 2010/2014 je imenovana 
komunalna komisija, kateri člani so zadolženi za posamezna 
območja v KS Frankolovo. Njihova naloga je, da dvakrat na leto 
(v spomladanskem in jesenskem času), na osnovi terenskega 
ogleda, podajo seznam nujnih navozov materiala za vzdrževanje 
cest, ki bo potrjen na sejah Sveta KS Frankolovo. 

To pomeni, da prošnje krajanov za dovoz peska ne bomo več 
sprejemali, ampak bodo to nalogo opravljali člani komunalne 
komisije.

Člani komunalne komisije za posamezna področja so: 
Predsednik: Milan Dečman (Stražica, Rakova Steza),
Podpredsednik: Anton Brecl (Frankolovo, Verpete),
Član: Zdenko Skaza (Dol pod Gojko, Zabukovje)
Član: Martin Kračun ( Bezenškovo Bukovje, Rove),
Član: Vida Lozej (Lindek, Beli potok),
Član: Roman Pinter (Lipa).
Član: Miloš Bezenšek (Črešnjice, Podgorje pod Čerinom, Brdce).

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

OTVORITEV ASFALTIRANE 
CESTE 

V nedeljo, 22. maja 2011, je bil za nas, krajane Zabukovja in 
Straže pri Dolu, pomemben dan, saj smo po več letih čakanja 
dočakali še zadnjih 480 m asfaltirane ceste.

Ob slovesnem odprtju sta spregovorila nekaj besed župan 
Beno Podergajs in predsednik KS Dušan Horvat; pater Branko 
Cestnik pa je cesto blagoslovil. Po uradnem odprtju ceste smo za 
vse povabljene pripravili okusno zakusko.

Naše rajanje je trajalo pozno v noč. Danes vsak kilometer 
posodobljene ceste pomeni za hribovske kraje veliko pridobitev, 
saj jih zbliža z dolino, občinskim središčem in omogoči varnejšo 
vožnjo vsem.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k izgradnji naše nanovo asfaltirane ceste.

Roman Muzel,
predsednik režijskega odbora

POPRAVEK
V prejšnji številki Ogledala smo pomotoma napisali, da se 
Zasebna zdravniška ordinacija dr. Igorja Praznika nahaja v 
prostorih TUŠ centra Vojnik, Celjska c. 24b, Vojnik. 
Pravilno je v prostorih Poslovno trgovskega centra Kmetijske 
zadruge Celje, Celjska c. 24b, Vojnik.

Za neljubo napako se opravičujemo.

03/492-60-50, 
051/431-345, 

info@urar-lecnik.si
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MOHAMED JODEH, direktor Atlasa

Obiskal sem podjetje, ki ga vodi direktor in ustanovitelj mag. 
Mohamed Jodeh, Vojničan, po rodu pa Palestinec. Podjetje Atlas 
Trading, d.o.o. je ob koncu leta 2009 proslavljalo 20. obletnico 
obstoja in uspešnega poslovanja.  V sproščenem pogovoru mi 
je zaupal dejavnost, ki so jo predstavili na dnevih odprtih vrat 
konec meseca aprila, ob tem pa odprli, kot so obljubili, prodajni 
salon z namenom svojo dejavnost kar najbolje predstaviti 
uporabnikom.

Mohamed Jodeh je povedal: »Ukvarjamo se predvsem z 
obnovljivimi viri energije. S tem salonom želimo izobraževati 
kupce, da bodo vedeli kakšne so te naprave, ki omogočajo 
obnovljive vire energije in kakšna je njihova učinkovitost. Tu 
gre za toplotne črpalke, o katerih ljudje ne vedo veliko. Ta 
demonstracija je osnova za odločitev kupcev in v tem salonu se 
lahko prepričajo o delovanju, karakteristikah in ekonomičnosti 
odločitve za nakup. Imamo tudi solarni sistem, ki je za nekatere 
zelo zanimiv. Je malo dražja investicija, ampak je aktualna za 
segrevanje sanitarne vode in kot dodatek k toplotnim črpalkam. 
To je ogrevanje na podlagi zbiranja toplotne sončne energije in 
se kot taka dolgoročno izplača. 

V tem salonu ponujamo tudi izdelke, ki ponujajo izboljšanje 
kakovosti zraka. To so predvsem čistilci zraka, vlažilci, ob tem 
pa ponujamo tudi električna ogrevanja – konvektorje, ki imajo 
aluminijaste grelce in zelo hitro dosežejo želeno temperaturo.

V našem salonu je vedno možno dobiti informacije, kar 
omogoča lažjo odločitev kupcev o nakupu posameznega 
izdelka.«

Jure Vovk

Gospodarstvo

Atlas, korak s svetom
Podjetje Atlas Trading, d.o.o. je ob koncu leta 2009 proslavljalo 

20. obletnico obstoja in uspešnega poslovanja ter se preselilo v 
nove poslovne prostore v obrtni coni Arclin v Vojniku. Atlas je 
trgovsko podjetje, ki s svojim prodajnim programom vedno sledi 
razvoju trga in se prilagaja novim potrebam.

Nastopa kot uvoznik in distributer tehničnega blaga na 
področju ogrevanja, klimatizacije in izboljšanja kakovosti zraka 
v prostoru. Zadnjih nekaj let širi svojo dejavnost tudi na storitve 
inženiringa in izvedbe sistemov za izrabo obnovljivih virov 
energije, kot so toplotne črpalke, solarni sistemi za ogrevanje 
in fotovoltaiko ter prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote.

Odprli so prodajni salon, kjer se lahko investitorji posvetujejo 
in si ogledajo ogrevalne, hladilne in prezračevalne sisteme za 
zasebno in profesionalno rabo. Trudijo se ugoditi željam in 
potrebam prebivalcev ter slediti razvojnim trendom na področju 
energetike. Svoj program izpopolnjujejo in vedno nudijo 
najsodobnejše rešitve v panogi. 

Od 18. do 22. aprila so imeli dneve odprtih vrat. Obiskovalci 
so si lahko ogledali prodajni salon in spoznali njihove izdelke. 

Dneve, posebej namenjene kupcem, so zaključili s prijetnim 
kulturnim programom, podelitvijo nagrad in arabskimi plesi.

Jure Vovk
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Naša osnovna dejavnost od leta 1986 je servisiranje elektronskih 
tehtnic. To ni nadaljevanje dela dejavnosti Tovarne tehtnic Celje. 
Izvajamo predvsem popravila tehtnic in laboratorijske opreme, 
pospešeno vlagamo v razvoj in urejamo poslovanje po evropskih 
standardih kakovosti in si tako pridobivamo zaupanje največjih 
farmacevtskih proizvajalcev v Sloveniji.

Smo družinsko podjetje, po 25-ih letih uspešnega dela danes 
polagamo nov temeljni kamen za nov objekt, ki bo nudil 
delavcem in vsem nam še ustreznejše pogoje dela, varno delo in 
zagotavljal nova delovna mesta. Z delom se da marsikaj narediti. 
Moram reči, da v tem trenutku nismo vezani na objekt saj 70 
% dela izvajamo na terenu. V novem objektu bodo v spodnji 
etaži prostori namenjeni laboratorijem, v zgornji etaži pa bo 
komerciala. Del bo namenjen muzeju, to sem imel pred 15-
imi leti tudi v Celju, zdaj pa bom prostore prilagodil zahtevam 
muzejske dejavnosti po vsebini – TEHTANJE SKOZI ČAS, torej 
tehtnice od začetka pa do današnjih dni.

Glede recesije krize ni. Če je to kriza, naj še kar traja. Če delaš 
in se prilagajaš trgu, kupcem in zahtevam potrošnikov, se za delo 
ni bati. Ljudje in podjetja čedalje bolj tehtajo, vse več se zahteva 
natančnosti, saj se vse bolj zavedajo, da so danes pomembni 
grami tako pri vhodu v dom ali podjetje kot pri izhodu. 

Mislim, da ko ste nas sprejeli v občino Vojnik, se ne bo 
spremenil samo materialni ampak tudi kulturni odnos. Zavedati 
se moramo, da smo posel ljudje. Pomembno je, da se zavedamo, 
da ne gradim samo jaz - jaz vodim; s sodelavci pa gradimo, to je 
naša skupna motivacija in ni strahu, da ne bi uspeli. 

Jure Vovk

PODJETJE ALBA D.O.O. POLOŽILO TEMELJNI KAMEN 
ZA IZGRADNJO NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV V 

OBRTNI CONI V ARCLINU
Podjetje ALBA d.o.o. v strokovnih krogih utrjuje položaj enega najuspešnejših podjetij v Sloveniji za kalibracijo (umerjanje) mase, 

volumna, pretokov, temperature in sile ter zavzema osrednje mesto tudi med proizvajalci tehtnic. To pozicijo želijo še nadgrajevati in 
se na osnovi inovativnosti in prilagodljivosti zahtevam kupcev s pomočjo kakovostnih izdelkov in storitev ter inženiringa, povzpeti na 
zavidljivo mesto tudi na širšem evropskem tržišču, je dejal direktor podjetja Alojz Kračun.

Gospodarstvo
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Gospodarstvo

KEMI odprla vrata
Metka Lah Dobovišek je odprla na Frankolovem podjetje 

»KEMI«, preko katerega se bo ukvarjala s svetovanjem na 
področju kemikalij v najširšem pomenu. Konkretno pa seveda 
po področjih kot so: kozmetični izdelki, detergenti, svetovanje 
pri prevozih nevarnih snovi, skladiščenju nevarnih snovi in 
podobna področja. Ima licenco za usposabljanje delavcev; npr. 
ki nakladajo, skladiščijo, etiketirajo …  

Poleg tega pa svetuje tudi na drugih področjih, in sicer v 
sodelovanju s KOVO iz Celja. To so področja, ki se nanašajo na:

- projektiranje, 
- gradbena dovoljenja,
- legalizacija črnih gradenj,
- vpogled v zemljiško knjigo,
- varstvo pri delu in požarno varstvo.
Izvaja tudi kontrolne preglede za tiste pravne in fizične osebe, 

za katere so pripravljali kakšno koli dokumentacijo.
Prav tako prevaja varnostne liste, etikete in vse listine, ki 

morajo biti na embalaži posameznega izdelka in se nanaša 
nenevarno snov.  

Svojo dejavnost je odprla na Frankolovem, ker tu živi in sta 
se z možem pred petimi leti preselila v naš kraj. Delovni čas 
ima fleksibilen in je vedno dosegljiva, torej kadar koli bo kdo 
potreboval njeno svetovanje, bo na razpolago.  

Tudi usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu 
izvaja individualno, večje skupine pa napoti na podjetje KOVA, 
v Celje.

Metki Lah Dobovišek želimo uspešno delo, kraj pa je obogatila 
za še eno podjetje, ki je specifično in aktualno predvsem na 
področju varnega dela s kemikalijami, torej tistimi proizvodi, ki 
jih vsakodnevno uporabljamo v gospodinjstvu, kozmetiki in z 
raznimi zaščitnimi sredstvi.

Jure Vovk

Kdo nam bo prekrival strehe?
Ko se ozremo naokrog po naselju, takoj opazimo hiše in 

druge objekte, ki imajo strehe. Tistih, ki znajo pokrivati strehe s 
strešno kritino, pa je vedno manj, saj se osnovnošolci redko ali 
pa sploh ne odločajo več za vpis v triletni izobraževalni program 
klepar-krovec. Ljudje s tem poklicem bodo vedno bolj iskani, 
saj jih je vse manj. 

Naši kraji ležijo na področju, ki je izpostavljeno toči in 
različnim drugim vremenskim spremembam. Mnogo streh je 
potrebno sanirati zaradi kritin, ki vsebujejo azbest. Novi objekti 
sledijo trendom varčne porabe energije, k čemur v veliki meri 
pripomore tudi pravilna izbira kritine. V primeru sanacij že 
obstoječih streh je naloga krovca, da preveri kakovost obstoječe 
kritine in izbere primeren način sanacije. Po potrebi zamenja 
dotrajane dele strešne konstrukcije in streho prekrije z novo 
kritino. V današnjem času se tako krovska, tesarska in stavbno 
kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj podjetja združujejo 
vse navedene poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma 
krovskih del. 

Tisti, ki se boste odločili za poklic krovec–klepar, se boste v 
Celju lahko izobraževali na Šolskem centru Celje, na Srednji 
šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, v programu krovec-
klepar. Usposobili se boste za delo z različnimi orodji in stroji 
na področju odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovinskih 
in nekovinskih materialov; se naučili izdelovati strešne žlebove, 
snegolove, dele prezračevalnih naprav, dele konstrukcij; vse to 
pripeljati na mesto montaže, samostojno pripraviti podlago za 
strešno kritino in streho pokriti. Delo poteka na objektih, skoraj 
vedno v odprtem prostoru, na višini, v skupini in v nenehnem 
stiku z ljudmi. 

V čas izobraževanja pa je vključeno tudi praktično 
usposabljanje z delom in traja najmanj 24 tednov. Zanimiv pa je 
tudi podatek s Šolskega Centra o tem, da podjetja povabijo dijake 
v delovno razmerje še preden zaključijo svoje izobraževanje. Ti 
dijaki ponavadi zaključijo šolanje kot zaposleni v teh podjetjih. 

Mladi kleparji-krovci pa lahko sodelujejo tudi na tekmovanjih 
in prvenstvih, kjer preizkušajo svoje veščine. Zmagovalna ekipa 
se udeleži vsako leto tudi svetovnega prvenstva. 

Po pridobitvi delovnih izkušenj, se ljudem v tem poklicnem 
profilu odpirajo vse možnosti, da stopijo na svojo lastno 
podjetniško pot v dejavnosti po standardni klasifikaciji (SKD): 
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela.

Premisli, morda boš prav ti tisti, ki nam boš pomagal, ko bo 
potrebno zamenjati strešno kritino ali položiti novo. 

mag. Tatjana Štinek,
samostojna svetovalka OOZ Celje
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Intervju

Kaj pomeni kratica NLP?
Kratica NLP pomeni neurolingvistično 

programiranje, to pa je naziv za tri 
komunikacijske modele, ki opisujejo, kako 
deluje človek. 

Kateri so ti modeli?
Ti modeli so: neuro (nevrološki) in 

lingvistični (jezikoslovni) model ter 
programiranje. Nevro model je povezan z živčnim sistemom 
in možgani. To je naša povezava z našimi čutili. Povezuje pet 
neuroloških procesov, preko katerih  sprejemamo dražljaje kot so 
vid, sluh, vonj in dotik.

Lingvistični model je opisovanje vzorcev in struktur procesov, 
ki potekajo v našem telesu. To je menjavanje svojih idej in misli 
z okolico.

Programiranje je proces oziroma pot, ki nam pove, kako svoje 
ideje in akcije organiziramo na najboljši način, da nas pripeljejo 
do optimalnih rezultatov. 

Kdaj se je začelo razvijati neurolingvistično programiranje?
Neurolingvistično programiranje se je začelo razvijati v začetku 

70. let prejšnjega stoletja v Kaliforniji v ZDA. Začetnika sta bila 
Richard Bandler in John Grinder. 

 
Kaj je osnovna filozofija NLP?

Ena od osrednjih filozofij NLP je mapa in ozemlje. Kaj to 
pomeni? Vsaka oseba komunicira z okolico na svoj način oz. na 
način, kako jo doživlja, a neodvisno od tega, kako si predstavlja 
svojo resničnost. Če se od nas pričakuje, da pomagamo ljudem kot 
zobozdravniki ali terapevti, moramo razumeti bolnikovo mapo 
oz. njegov način mišljenja. Postajamo empatični, kar pomeni, 
da ga razumemo iz vseh vidikov gledanja, iz katerih prinaša 
svoja razmišljanja. Zares dobro moramo prisluhniti globini vseh 
strahov, skrbi in prejšnjih zobozdravstvenih izkušenj. Pomislite, 
kako samo en zobozdravstveni tretma v rani mladosti lahko 
prinese strah. Z empatičnim pristopom prisluhnemo bolniku in 
hkrati kompleksno poiščemo njegov glavni kanal dražljajev. 

Bolnik je lahko občutljiva, avditivna ali vizualna oseba. 
Kako najlaže odkrijete kanale pri posamezniku?
Pri bolniku najlaže odkrijemo kanale, če poslušamo bolnikove 

fraze, npr. »kakor hitro zaslišim zvok tega svedra, zmrznem od 
strahu« ali »najhujše mi je, ko vidim vse tiste instrumente«. Te 
signale napolnimo z govorico telesa, ki se uskladi z bolnikovo.

Ali vas to delo posebej veseli?
Kakor pri vsakem delu je tudi tu pomemben empatičen pristop, 

pristop z ljubeznijo, z veliko pogovora ter uporabo tehnike, ki jo 
omogoča NLP. To delo me zelo veseli in svoje izobraževanje bom 
nadaljeval pri samem ustanovitelju te metode v Ameriki.

Marjana Biaziol, zobna asistentka
Marjana je svoje želje po delu v zdravstvu 

osmislila v zobozdravstveni ambulanti dr. 
Željka Vrankića. Že 27 let skrbi za paciente, 
ki prihajajo v ordinacijo in opravlja delo 
asistentke. V začetku svoje službene poti je 
imela precej dela z otroškim zobozdravstvom, 
že nekaj let pa ima opravka predvsem s 
starejšimi pacienti, kar zahteva zanje primeren 
pristop. Marjana opravlja svoje delo vestno in 

z velikim veseljem, kar občutijo tudi pacienti. 

Nadica Jug, srednja medicinska sestra
Nadica že deseto leto opravlja delo 

medicinske sestre v ordinaciji dr. Vesne 
Vrankić. Prej je bila zaposlena v Nemčiji, kjer 
si je nabrala odlične izkušnje, ki ji pripomorejo 
k bolj kakovostnemu delu.

Zelo rada dela z otroki, ki jih sprejme 
ob prihodu v ordinacijo, jih pospremi na 
stol in pomaga premagovati težave. Njena 
komunikacija z bolniki je zelo dobra. Ima 

deset let starega sina, zato zelo razume otroke, ki pridejo v 
zobozdravstveno ordinacijo. 

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk

Ante Vrankić, trener NLP
Vrankić d.o.o., zobozdravstvo in hipnoterapija, je družinsko podjetje družine Vrankić, ki se ukvarja z zobozdravstvenimi storitvami. 

Oče Željko in mama Vesna sta svoje znanje prenašala na sina Anteja, ki je svoje izobraževanje usmeril v neurolingvistično 
programiranje in postal NLP trener.
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Splošno

Ob dnevu upora proti okupatorju.
Združenje ZB za vrednote NOB Vojnik - Dobrna je skupaj z občino Vojnik pripravilo proslavo ob dnevu upora proti okupatorju v 

Kulturnem domu Vojnik. 

Uvodoma je Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev 
Vojnik zapel tri pesmi. 

Slavnostna govornica je bila novinarka oddaje 24 ur na POP 
TV, Katja Horvat. 

V svojem govoru je poudarila pomen praznika in dejala:
»Nedvomno je 27. april 1941 dan, ki je najbolj zaznamoval 2. 

svetovno vojno. Samo 10 dni zatem, ko je jugoslovanska vojska 
v Beogradu podpisala vdajo in dobrih 14 dni po okupaciji, je bila 
v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda.

Takoj po ustanovitvi je osvobodilna fronta začela pripravljati 
oboroženi odpor zoper okupatorja.

Že v letu 1941 je osvobodilna fronta oblikovala svoj temeljni 
program v obliki devetih točk. Prvih sedem so sprejeli novembra 
1941, osmo in deveto pa so dodali januarja 1942. Napovedala je 
boj okupatorju, razglasila je lojalnost vseh skupin s t. i. dolomitsko 
izjavo in sklenila, da bo po koncu vojne prevzela oblast in uvedla 
demokracijo. Z njeno ustanovitvijo so bili položeni prvi temelji 
slovenske državnosti. 

Osvobodilna fronta je bila od vsega začetka pluralna tvorba, 
saj je združevala vse poglavitne kulturne-zgodovinske tokove na 
Slovenskem. OF je bila pravzaprav šele pravi začetek političnega 
in kulturnega pluralizma na Slovenskem.« 

Na koncu je čestitala za praznik vsem članom organizacij ZZB 
Vojnika, Nove Cerkve in Frankolovega, udeležencem proslave in 
vsem občanom naše občine.

V nadaljevanju sta se v glasbeni točki predstavila kitarist Jože 
Lesjak in flavtistka Maja Srebočan. Skupaj sta priredila nekaj 
slovenskih zimzelenih melodij.

Z deklamacijami pesmi dveh slovenskih ustvarjalcev, Mateja 
Bora in Frana Roša, se je predstavila recitatorka Ljudmila 
Conradi.

Program pa je popestril Harmonikarski kvintet Kvintesenca, ki 
ga sestavljajo dijaki srednje stopnje ter nekdanji učenci Glasbene 
šole Celje. Kvintet deluje pod mentorstvom Tomaža Marčiča. 
Slišali smo: 1. stavek iz simfonije št. 29 v A-duru, Wolfganga 
Amadeusa Mozarta in Cvetlični valček iz baleta Hrestač, Petra 
Čajkovskega, ter v drugem delu Pesem o svobodi, Radovana 
Gobca v priredbi Tomaža Marčiča. 

Prisotne je pozdravila tudi predsednica Združenja za vrednote 
NOB Vojnik – Dobrna  Andreja Stopar in se zahvalila za udeležbo, 
izvajalcem programa pa za njihov prispevek h kulturnemu 
programu.

Povezovalka programa Alja Tihle, je s svojim nastopom očarala 
prisotne in poudarila, da je dan upora proti okupatorju priložnost 

za to, da se spomnimo na obdobje, na dogodke in na ljudi, ki 
so zaznamovali našo zgodovino; na tiste, ki so med tvorci naše 
države. 

Pomembno je, da smo ponosni na svojo domovino, da jo 
imamo radi in se zavedamo njene vrednosti.

Jure Vovk

Slavnostna govornica novinarka POP TV Katja Horvat

Kulturni program je popestril harmonikarski kvintet Kvintesenca

www.mojaobcina.si/vojnik
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Gasilstvo

80 LET PGD SOCKA 
PGD Socka je v soboto, 11. junija 2011, praznovalo 80-letnico obstoja in svojega človekoljubnega delovanja. Ob tej priložnosti je 

društvo pripravilo slavnostno sejo, na katero so povabili vse člane društva, predstavnike lokalne skupnosti, gasilskih organizacij ter 
donatorje in pokrovitelje. 

Slavnost se je začela s himno, prireditev pa so popestrili 
učenci POŠ Socka, ki so posebej za to priložnost pripravili 
nastop z gasilsko tematiko. Poleg učencev je nastopil tudi Trio 
klarinetistov Glasbene šole Celje, prireditev pa je povezovala 
članica domačega gasilskega društva Marija Božnik.

V uvodnem nagovoru je predsednik PGD Socka Egidij Čretnik 
pozdravil predstavnike gasilstva, lokalne skupnosti, sosednjih 
gasilskih društev, goste iz Prezida in Gojanca ter vse ostale 
povabljene. Na kratko je predstavil ustanovitev in začetek ter 
razvoj delovanja društva v 80-letni zgodovini ter se zahvalil 
vsem, ki so pri tem sodelovali. Poudaril je, da je društvo začelo 
iz nič, niso imeli nikakršne opreme, niti prostora, imeli pa so 
močno voljo in zavest, delati dobro, pomagati sočloveku v 
stiski. Takšni so bili začetki, društvo je v osemdesetih letih 
delovanja dosegalo vzpone in padce, velike dosežke, pa tudi 
boj za sam obstoj in preživetje. Vendar je na srečo zmagala trma 
in vztrajnost nekaterih najbolj zagnanih gasilcev in danes PGD 
Socka združuje že preko 190 članov in članic ter mladine, ki so v 
vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč, znajo pa tudi 
posegati po najvišjih mestih na gasilskih in gasilsko-športnih 
tekmovanjih, tako na meddruštvenih kot tudi na regijskih in 

državnih tekmovanjih, kar dokazujejo tudi pokali, katerih se je v 
vseh teh letih nabralo več kot 500. 

Svoj nastop je predsednik društva zaključil: »Seveda pa se 
je potrebno zavedati, da gasilsko društvo niso samo gasilski 
dom, brizgalne ali vozila, prav tako gasilsko društvo ni samo 
predsednik ali poveljnik, ampak vsakdo izmed nas gasilcev, 
saj smo samo skupaj in složni kos vsem izzivom, skupaj lahko 
dosegamo uspehe, zato danes praznujemo vsi, prav vsi člani 
društva in vsi, ki nas podpirate in ste se udeležili današnje 
slovesnosti. Gasilsko društvo smo vaščani, ki tukaj živimo ter 
se zbiramo pod okriljem gasilskega društva. Dejavnost društva 
niso samo gašenje in reševanje, vaje in tekmovanja, pomembna 
dejavnost našega društva je tudi druženje, delo z mladimi in 
zabava. Prepričan sem, da le vse to skupaj daje društvu pravo 
dušo. Zato danes praznujmo skupaj, danes je naš veliki dan, dan 
za praznovanje nas vseh!«.

Krajši nagovor sta imela še podžupan občine Vojnik Branko 
Petre in predstavnik Gasilske zveze Slovenije Vinko Sentočnik. 
Oba sta v svojih nagovorih poudarila pomen gasilstva in 
jubilantom čestitala ob visoki obletnici.

Ob tej priložnosti je društvo podelilo tudi plakete, priznanja in 
gasilska odlikovanja. Spominske plakete so prejeli občina Vojnik 
in KS Nova Cerkev, podžupan Branko Petre, predsednik Sveta 
KS Slavko Jezernik, Gasilska zveza Slovenije in Gasilska zveza 
Vojnik-Dobrna, gasilska društva … 

Priznanja za dolgoletno delo - za 50 let dela v gasilstvu 
in značko - sta prejela  Marko Božnik st. in Maks Zupanek. 
Odlikovanja Gasilske zveze Slovenije so prejeli naslednji člani 
PGD: Boris Božnik – gasilsko plamenico III. stopnje, Martin 
Štravs – gasilsko plamenico II. stopnje, Viktor Božnik – gasilsko 
plamenico II. stopnje, Bruno Zupanek – gasilsko odlikovanje 
II. stopnje in Herman Kotnik – gasilsko odlikovanje II. stopnje. 
Ob jubileju, 80–letnici, je Gasilska zveza Slovenije PGD Socka 

Del udeležencev slavnostne seje

Slavnostno sejo so s svojim nastopom popestrili učenci POŠ Socka

Podelitev priznanja Gasilske zveze Slovenije II. stopnje 
častnemu predsedniku in najstarejšemu članu PGD Socka 
Hermanu Kotniku
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podelila gasilsko odlikovanje I. stopnje. 
Po zaključku slavnostne seje so se gasilci in gostje preselili 

na dvorišče gasilskega doma, kjer je sledila slavnostna otvoritev 
obnovljenih prostorov gasilskih garaž in orodjarne. Društvo 
je obnovilo kompletno stavbo, zamenjali so dotrajana okna in 
vrata, ostrešje in kritino ter naredili izolacijsko fasado, dvorišče 
pa je dobilo drenažo in novo asfaltno prevleko. Veliko dela so 
gasilci in krajani opravili sami s prostovoljnim delom in lastnimi 
sredstvi, ki so jih zbrali s prostovoljnimi prispevki, donacijami in 
zbiranjem odpadnih kovin, del sredstev je prispevala tudi občina 
Vojnik in KS Nova Cerkev. Blagoslovitev objekta je opravil 
dekan Alojz Vicman, trak pa so prerezali predsednik KS Nova 
Cerkev Slavko Jezernik, podžupan občine Vojnik Branko Petre, 
glavni organizator obnovitvenih del Martin Štravs in predsednik 
PGD Socka Egidij Čretnik. Po tem so vsi prisotni nazdravili s 
šampanjcem, na zaključku pa je, tako kot na začetku, zaigrala 
tudi Godba na pihala iz Nove Cerkve.

Društvo je organiziralo tudi tradicionalno gasilsko tekmovanje 
v hitri mokri vaji, katerega se je udeležilo 17 ekip (16 moških 
in 1 ženska ekipa). Obe prvi mesti sta osvojili ekipi PGD Zreče, 
ki sta poleg pokala za zmago prejeli tudi vsaka svoj prehodni 
pokal. 

Veselo druženje je ob prijetnih zvokih Kvinteta Dori trajalo še 
pozno v noč.

Egidij čretnik

Gasilstvo

Novi pridobitvi so nazdravili

K takšni slovesnosti sodi tudi šampanjec

Novo vodstvo v PGD Vojnik
Občni zbor PGD Vojnik je prinesel 

spremembe v vodstvu društva. Novi 
predsednik Roman Kugler je postavil 
nove načrte za uspešno delo društva. V 
petek, 1. aprila 2011, je potekal v prostorih 
OŠ Vojnik občni zbor PGD Vojnik. V 
uvodu so učenci OŠ Vojnik, ki so člani 
Društva Mladi gasilec, pod vodstvom 
mentorice Lee Rezar pripravili kulturni 
program z gasilsko vsebino. Predsednik 
društva Jože Kocman je pozdravil 
prisotne. Po sprejemu poslovnika so 

potekala poročila o delu v preteklem letu. Zelo pomembna točka 
v dnevnem redu je bila razrešitev dosedanjega predsednika in 
soglasna izvolitev novega predsednika Romana Kuglerja. Novi 
predsednik je podal plan dela za prihodnje leto, ki ga bodo 
člani društva poskušali 100 % izpolniti. Podpredsednik društva 
je Željko Vengušt, poveljnik ostaja Adolf Janc, podpoveljnika 
Matej in Jernej Vrbič, tajnica Martina Težak in blagajničarka 
Mojca Kasesnik Ihanec. Benedikt Podergajs je pozdravil občni 
zbor in vse prisotne, se zahvalil dosedanjemu predsedniku za 
delo, novemu pa zaželel dobro delo po predstavljenemu planu 
za tekoče leto. Poudaril je, da društvo potrebuje mlade kadre in 
pomembno je delo z mladimi, ki bi nato vstopali v gasilske vrste. 
V imenu občine Vojnik se je zahvalil PGD Vojnik za pomoč pri 
čistilnih akcijah, za prevoze vode in intervencije. Podeljena so 
bila priznanja pionirjem Teji Tržan, Nastji Zupanc in Aljažu 
Pekovšku za osvojeno 2. mesto na državnem tekmovanju. 
Značke za 10 let članstva v PGD so prejeli Luka Prevoršek, 
Marjan Preložnik, Benjamin Polajžer, Martina Lugarič, Antonija 
Mlinar, Stevo Lazič, Igor Vidali; za 20 let članstva Roman 
Kugler, za 30 let članstva Hedvika Buček in Zdenko Vrenko ter 
za 10 let dela na operativnem področju Roman Kugler. V višji 
čin so napredovali Milena Jurgec VGČ organizacijske smeri II. 
stopnje, Aleksander Fijavž, Mihael Bratovčak in Franc Kuder 
GČ I. stopnje ter Petra Kerk, Urška Polajžer, Zdenko Vrenko, 
Tomaž Kroflič in Miran Kroflič gasilec I. stopnje. 

Milena Jurgec
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Gospodarstvo - komunala

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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Gasilstvo

Ob tem jubileju so nas z obiskom razveselili naši gasilski 
prijatelji Otočke službe spašavanja, Drvenik Mali, ki smo 
jih gostili skozi praznovanje. Organizirali smo ogled vinske 
kleti ZLATI GRIČ v Slovenskih Konjicah in žičke kartuzije v 
Žičah, kjer so jih pospremili naši gasilski veterani, predstavniki 
gasilskega društva, predstavniki KS Frankolovo in podžupan 
občine Vojnik Petre Branko, z zaključnim dnevnim kosilom na 
kmečkem turizmu Goršek.

Uvod v praznovanje in 
prevzem je bilo hitrostno 
gasilsko tekmovanje 
za prehodni pokal KS 
Frankolovo.

Slavnostno prireditev so 
s svojimi prihodi obeležili 
predstavnik GZS Alojz 
Tirgušek, župan občine 
Vojnik Beno Podergajs 
kakor tudi predsednik 
GZ Vojnik - Dobrna, 

podpredsednika GZ Vojnik-Dobrna Jezernik Slavko in Pohajač 
Štefan, predstavnik občine Dobrna Božnik, predstavniki gasilskih 
društev naše zveze, predsednik KS Frankolovo Horvat Dušan in 
gasilski postroj z prisotnimi gasilskimi praporji.

Blagoslov naših novih pridobitev Mercedes-Benz Atego GVC-
16/25 in motorne brizgalne FOX 2 sta opravila patra Branko 
in Andrej. Za praznovanje smo izdali brošuro, v kateri je opis 
našega delovanja od ustanovitve do danes in obširni opis naše 

OB PRAZNOVANJU 65. OBLETNICE PGD FRANKOLOVO 
IN PREVZEMU NOVEGA GASILSKEGA VOZILA 

MERCEDEZ BENZ ATEGO GVC-16/25
4. junij je za naše društvo zgodovinskega pomena, saj smo praznovali 65 let delovanja društva, kakor tudi novo pridobitev društva 

- gasilsko vozilo Mercedes Benz Atego GVC-16/25.

Svečani trenutek ob 65-letnici PGD Frankolovo

Krst novopečenega gasilca

Tekmovanje ene izmed 12-ih ekip

Nova pridobitev; vozilo Mercedes-Benz Atego GVC-16/25
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nove pridobitve, ki smo jo prevzeli danes.
Praznovanje se je nadaljevalo ob zelo velikem obisku z 

ansamblom Vižarji. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k našim 
pridobitvam in organizaciji praznovanja, najlepša hvala.

DELO DRUŠTVA:
V nedeljo, 12. junija, je naše društvo gostilo gasilsko mladino 

Gasilske zveze Vojnik - Dobrna v orientacijskem pohodu po 
obronkih KS Frankolovo.

Na dan državnosti smo v sklepu SLOMŠKOVE ROMARSKE 
POTI sodelovali pri organizaciji pogostitve pohodnikov pri 
svečani maši, ki jo je daroval škof Lipovšek.

NA POMOČ  
Drago Brecl,

predsednik PGD Frankolovo  

Gasilska maša in križ 
Svetovnega dneva mladih
V sredo, 4. maja 2011, na god svetega Florjana, je bilo v 

Vojniku posebej slovesno. 100 gasilcev GZ Vojnik - Dobrna se 
je v čast svojemu zavetniku udeležilo svete maše v podružnični 
cerkvi svetega Florjana. Zbrali so se na dvorišču gasilskega 
doma v Vojniku, kjer jih je pozdravil predsednik GZ Vojnik - 
Dobrna Benedikt Podergajs, častni predsednik GZ Slovenije 
Ernest Eöry in poveljnik Adolf Janc, pred mašo pa še predsednik 
Roman Kugler.  

Ob gasilcih pa je bilo še nekaj posebnega. Na svoji poti po 

Sloveniji se je križ Svetovnega dneva mladih ustavil v dekaniji 
Nova Cerkev, in sicer v Vojniku. Birmanci, ki so bili pri sveti birmi 
1. maja, so imeli to čast, da so ga v spremstvu gasilcev in Godbe 
na pihala Nova Cerkev ponesli v cerkev Sv. Florjana, kjer je bila 
slovesna sveta maša, pri kateri so maševali dekanijski duhovniki. 
Za petje je poskrbel domači moški pevski zbor. Gasilce, mlade 
in ostale prisotne je nagovoril p. Branko Cestnik, ki je predstavil 
pomen križa in pomen dela gasilcev takrat, ko ljudje v nesreči 
potrebujejo pomoč. Sveto mašo je vodil dekan Alojz Vicman. 
Čudovito vzdušje in poseben blagoslov tega dne bo marsikoga 
spremljal naprej v življenje ter dajal moč za premagovanje ovir. 
Križ mladih je odpotoval naprej v žalsko dekanijo.

Milena Jurgec

Svečanosti so se udeležili tudi prijatelji iz Drvenik Mali

Obvestilo!
Od 1. julija 2011 naprej je po vsej Sloveniji obvezno ločeno 

zbiranje bioloških odpadkov. Po enoletnem prehodnem 
obdobju, ko je to bilo poskusno izvajano v 114 občinah, 1. 
julij pomeni začetek izvajanja uredbe o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki predpisuje ločeno 
zbiranje biološko razgradljivih gospodinjskih in gostinskih 
odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. Biološki organski 
odpadki se zbirajo v tako imenovanem rjavem zbiralniku.
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Srečanje mladine Gasilske 
zveze VOJNIK – DOBRNA

V nedeljo,  12. junija 2011, smo v Gasilski zvezi Vojnik – 
Dobrna organizirali srečanje mladine na Frankolovem. 

Iz vseh društev, ki sestavljajo našo zvezo, se je udeležilo 
90 otrok in 20 mentorjev. Srečanje si je mladinska komisija 
zamislila kot pohod z orientiranjem in na določenih mesti točke, 
na katerih so morali otroci izvajati igre z vodo. Najlepše pa je 
bilo gledati otroke, kako so uživali in bili polni domislic z vodo. 
Žal nas je presenetilo slabo vreme, zaradi katerega smo morali 
prekiniti orientacijski pohod. Otroci so bili malce razočarani, saj 
so komaj čakali, da so prišli do naslednje točke. Zbrali smo se v 
gasilskem domu Frankolovo, kjer smo dobili malico, na koncu 
pa še sladoled. Pozdraviti nas je prišel tudi predsednik gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna Beno Podergajs, ki nam je namenil 
veliko spodbudnih besed.

Najlepša hvala PGD Frankolovo za dobro in uspešno 
organizacijo srečanja naših najmlajših.

Petra Tržan
Foto: Sentočnik

Gasilstvo

Pokalno tekmovanje 
GZS za starejše gasilce 

in gasilke
V petek, 17. junija 2011, je potekalo v Vojniku tekmovanje 

starejših gasilcev za pokal KS Vojnik. Med moškimi ekipami je 
zmagala ekipa PGD Matke pred PGD Hajdoše in PGD Polje; 
PGD Dobrna je bila štirinajsta, Vojnik triindvajseta in Nova 
Cerkev štiriindvajseta. Med ženskimi ekipami so bile najboljše 
gasilke PGD Polje, druge so bile članice PGD Šalek in tretje 
PGD Vuhred; gasilke iz Vojnika pa so bile pete. Sodelovalo je 20 
moških in 8 ženskih ekip.

V Pokalnem tekmovanju GZS starejših gasilcev in gasilk so 
bili rezultati prvih treh moških in ženskih ekip enaki, prav tako 
so bile Vojničanke 5.

V kategoriji GZ Vojnik - Dobrna so bile gasilke PGD Vojnik 
edine in so tako osvojile prvo mesto, pri moških ekipah pa je bila 
najboljša ekipa PGD Dobrna, druga je bila ekipa PGD Vojnik in 
tretja PGD Nova Cerkev. 

Vodja tekmovanja je bil Adolf Janc, predsednik tekmovalnega 
odbora Karl Kasesnik in predsednik komisije B Stanislav 
Božnik.

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk
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Taborjenje z izobraževanjem 
gasilske mladine na Kalu od 

20. do 22. maja 2011
Organizacija, ki ne vlaga v mladino, nima prihodnosti. V GZ 

Vojnik – Dobrna se tega zelo dobro zavedajo in vedo, da se 
naložba v mladino vedno izplača, zato je tudi letos mladinska 
komisija GZ organizirala taborjenje na Kalu za naše pionirje, 
pionirke, mladinke in mladince.

V prijeten planinski dom na Kalu je v petek prispelo 47 mladih 
in 10 mentorjev iz vseh šestih društev naše gasilske zveze. 

Program je bil zelo pester in je združeval izobraževanje ter 
zabavo. Takoj po nastanitvi so gasilci iz PGD Vojnik mladim 
predstavili gasilsko vozilo in pripadajočo opremo. Mladi so 
ugotovili, da je intervencijska oprema zelo težka, še posebno, 
če ji dodaš tudi dihalni aparat. Največ navdušenja so pokazali za 
preizkušanje različnih ročnikov in tako izpraznili cisterno. 

V soboto so nadaljevali s predavanji za bronasto in srebrno 
zaščitno značko. Spoznavali so osnovne gasilske pojme, usvojili 
znanje prve pomoči in nekateri vadili, drugi pa se tudi na 
novo naučili vezanja različnih vozlov. Predavanja so pozorno 
poslušali, saj jih je kasneje čakal tudi preizkus znanja. 

Ob večerih smo se družili in sami poskrbeli za zabavo. 
Ugotovili smo, da imamo veliko gasilskih talentov, največ 
pevskih, ki so skupaj s koreografijo prinesli veliko smeha in 
presenečenj. Večer ob ognju nam je skoraj preprečilo vreme, 
vendar se nismo vdali. Ob zvokih harmonike smo se greli pri 
ognju, ko pa smo zraven še zapeli, je večer kar prehitro minil. 

Za zaključek taborjenja smo se povzpeli še na Mrzlico, kamor 
je uspelo brez pomoči priti tudi našim najmlajšim. Po vrnitvi v 
dom je sledila podelitev, na kateri so mladi s ponosom prejemali 
svoje prve čine, saj so vsi uspešno opravili preizkus znanja. 

Preživeli smo čudovit vikend, stkali nova prijateljstva in se 
naučili veliko novega ter koristnega. 

Hvala staršem, ki so dovolili otrokom, da se udeležijo tabora, 
predavateljem za čas in podano znanje, GZ Vojnik – Dobrna, 
da nam je omogočila tabor, mentorjem, ki so spodbujali otroke, 
Benu Podergajsu, ki je poskrbel, da je bila podelitev činov še bolj 
slavnostna in seveda mladim, ki so pokazali znanje in dokazali, 
da se nam za prihodnost gasilstva v GZ Vojnik – Dobrna ni 
potrebno bati. 

Tatjana Majcen

Ekipa prve pomoči GZ 
Vojnik - Dobrna 4. na 
regijskem preverjanju

V soboto, 11. junija 2011, sta se regijskega preverjanja ekip 
prve pomoči CZ udeležili ekipi GZ Vojnik - Dobrna in skavtov 
Rakova Steza. Priprave na tekmovanje so potekale od februarja. 
Strokovno vodstvo je nudil Vlado Mikuž.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava 
Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, območnim 
združenjem RK Celje in Mestno občino Celje organizirala 17. 
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa, ki je potekalo v soboto, 11. junija 2011, 
v Celju. 

Preverjanje, z začetkom ob 8. uri, je potekalo na treh lokacijah 
v Celju. Na ta način so približali prvo pomoč javnosti ter 
občanom prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom 
ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot 
bi dejansko potekale ob naravnih nesrečah. V sklopu preverjanja 
usposobljenosti ekip prve pomoči je potekala tudi predstavitev 
dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ekipa GZ Vojnik - Dobrna z vodjo Martino Težak se je odlično 
odrezala, saj je osvojila 4. mesto, skavti pa so prav tako pokazali 
veliko znanja in osvojili predzadnje mesto. Preverjanje je trajalo 
deset minut, a je bilo zelo zahtevno.

Milena Jurgec
Foto Aleš Mlinar
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Si krajan Frankolovega. Kako si 
preživljal svojo mladost in kaj se ti 
je najbolj vtisnilo v spomin v tem 
mladostnem času?

Rodil sem se na Frankolovem in tu bom 
tudi ostal. V šolo sem hodil 8 km daleč v 
eno smer, to je bilo kar uro in pol hoda 
iz Lindeka. Od 4. razreda dalje pa nas je 
že vozil kombi do polovice poti. Kasneje, 
ko sem obiskoval srednjo šolo, je že bilo 
lažje. 

Kar se mi je v mladosti na Frankolovem 
najbolj vtisnilo v spomin, je bilo glasbeno 
življenje. Od srednje šole naprej smo že 
tako mladi zabavali Frankolovčane na 
plesih in to je trajalo celo obdobje srednje 
šole in fakultete. Vseskozi sem bil aktiven 
tudi na kulturnem področju, saj smo bili 
prisotni skoraj na vseh prireditvah. Za 
kulturo je bila takrat zadolžena Štefka 
Štor - vodila je dramski krožek. Bil sem 
tudi športno aktiven, predvsem na tekih 
na dolge proge, kjer smo dosegali dobre 
rezultate. Seveda smo nabirali kondicijo 
na poti v šolo in nazaj.  

Doma smo živeli v prijetnem 
družinskem vzdušju, mati pa je poskrbela, 
da nismo živeli v pomanjkanju. Oba z 
očetom sta bila zelo delovna, smo pa pri 
delu sodelovali tudi otroci. Zelo mlad 
sem začel z delom, tako sem že konec 
6. razreda med počitnicami delal v 

kamnolomu v Stranicah, kjer je delal tudi 
moj oče. V srednji šoli sem bil med vsakimi 
počitnicami poštar na Frankolovem. 
Takrat se je kar dobro zaslužilo, malo pa 
tudi z igranjem v ansamblu in kmalu sem 
si že tudi kupil prvi avto.

Študentska leta si preživel v 
Ljubljani. So bili takrat boljši pogoji 
študija, je bilo družabno življenje lepše, 
si že takrat razmišljal o tem da boš po 
študiju poslovnež?

Že od mladih let sem imel odpor do 
tujine. Za študij sem se odločil, ker so se 
tudi moji prijatelji in smo ostali skupaj. 
Imam eno bolezen - in to je domotožje. 
Ko sem študiral v Ljubljani, sem se kljub 
temu, da sem imel tam sobo, vozil domov. 
Iz dveh razlogov, prvič zaradi domotožja, 
drugič pa zaradi otroka, ki sem ga takrat 
že imel. Končal sem študij veterine in 
delo, ki sem ga dobil, me je precej vezalo 
na teren, kar pa mi ni ustrezalo v povezavi 
z glasbo, ki je bila moj največji hobi. Igral 
sem v ansamblu »Nočna izmena«, igrali 
smo vse vikende, tudi v tujini, tako da 
služba veterine pa še dežurstva niso šla 
skupaj. Tu, kjer sem delal pripravništvo, 
me je takratni direktor opazil in me 

prestavil v oddelek marketinga in tako 
se je začela moja pot komerciale. Tu sem 
se spoznal s čisto drugimi stvarmi, kot 
sem študiral. Veterina mi veliko pomeni, 
pa tudi koristi pri zdajšnjem delu, saj je 
neposredno povezana z mojim delom. Je 
pa neka komercialna žilica v meni že od 
otroštva, saj sem si že takrat znal zaslužiti 
denar z raznimi deli. Od tega, da sem delal 
v kamnolomu, raznašal pošto in tudi obiral 
jabolka, ko je bila sezona. Velikokrat sem 
zamudil začetek študija zaradi tega. Že od 
srednje šole naprej sem se preživljal sam, 
tako da staršem nisem bil več v breme. 
Moji prihodki so bili dovolj veliki, da sem 
začel z gradnjo hiše. 

Sedaj službeno veliko potujem po svetu, 
vendar se vsakič rad vračam domov in 
drži izrek: »Ljubo doma kdor ga ima«. Bil 
sem povsod po svetu, razen Avstralije še 
nisem videl.

Za tabo je že kar nekaj mandatov 
direktorja Celjskih mesnin. Bi katerega 
posebej izpostavil?

Pri prvem mandatu - ob prevzemu 
mesnin - sem se znašel na zelo 
nezavidljivem položaju. Mesnine so bile 
praktično za likvidacijo in šele drugi dan 

Izidor KRIVEC
Izidor Krivec: direktor Celjskih mesnin, Frankolovčan, poslovnež, ki obvladuje sedanjo krizno situacijo - in 
kljub temu, da je polno zaposlen, prisluhne vsaki socialni stiski, do društev v občini pa je solidaren in pomaga 
vsakič, ko se obrnemo nanj s prošnjo. Povabili smo ga k besedi, rad se je odzval  in odgovoril na zastavljena 
vprašanja.
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po prevzemu sem se zavedal, v kaj sem 
šel. Vendar v meni je tisto, da ne vržem 
puške v koruzo in se ne ustrašim nobenega 
problema. Vztrajali smo z ekipo, delali 
cele dneve in leta 1995 smo imeli zadnje 
leto izgubo.  Rast podjetja je bila vidna 
in v primerjavi z današnjim dnem smo 
zrasli za desetkrat. V tem času mojih 
treh mandatov, smo investirali približno 
50 milijonov evrov.  Uredili smo novo 
predelavo, novo klavnico, novo mikro 
konfekcijo, novo prodajo, nove prodajne 
točke - praktično vse je novo. 

Podjetje Celjske mesnine vodiš 
spretno med čermi gospodarske krize. 
Kako ti to uspeva, kako se je vašega 
podjetja dotaknila recesija?

Kljub današnji recesiji, mi še vedno 
rastemo. Iščemo nove trge, zlasti v tujini - 
delamo praktično za celo zahodno Evropo, 
delamo za trge nekdanje Jugoslavije, tudi 
s kakšnimi eksotičnimi trgi. Zagrabimo 
pač vsako priložnost, čeprav je domači trg 
»zlati trg«. Torej podjetje ohranja samo 
njegova rast. Vedno delamo vse več, vendar 
za manj denarja. Tega se zavedamo, je pa 
to zakonitost trga, ki je danes neusmiljen. 
Prvi mandat je bil izredno težek, vendar 
nam ni bilo težko ob spoznanju, da se 
Mesnine razvijajo in bodo ostale. Seveda 
so bile težave. Leta 2006 je bil požar, ki 
nas je močno prizadel, vendar smo iz tega 
izšli še močnejši. Spomnim se, da smo leta 
1995 zaklali 500 bikov, lani 22.000 bikov, 
40.000 prašičev, mesečno prodamo 1000 
ton mesa in 500 ton izdelkov. Ob mojem 
prevzemu leta 1995 smo prodali le 50 ton 
mesa in 30 ton izdelkov. 

Kar se tiče govedine, imamo 95 % 
domače surovine, imamo stalno približno 
4.000 bikov oz. telet, ki so naša lastnina 
in jih damo v rejo našim pogodbenim 
rejcem, tako da smo praktično največji 
kmet v Sloveniji. Prašičje meso pa je 
približno 50 % iz domačega trga, drugo 
polovico pa dokupimo. Največ iz Avstrije 
in Nizozemske. Prašičereja v Sloveniji je 
padla za 50 %, zato smo zaradi problema 
surovine odvisni od uvoza prašičev. 
Govedino izvažamo največ v Italijo, 
torej sveže meso. Svinjine ne izvažamo, 
izvažamo pa izdelke, in sicer po celi 
Evropi in v države nekdanje Jugoslavije. 
V izdelkih je dodana vrednost, zato 
jim dajemo prednost in tudi zaslužek je 
večji - to so trajni izdelki in smo največji 
proizvajalec v Sloveniji. 

Ukvarjamo se tudi z vinom, smo lastnik 

Radgonskih goric, Zlata in Srebrna 
penina, Traminec Janževec - to je naše 
in to je tudi najboljša blagovna znamka 
v Sloveniji. S peninami pokrivamo 70 % 
trga v Sloveniji.  Od lani pa je v naši lasti 
še druga največja pršutarna v Sloveniji, 
Pršutarna Loka. 

Torej smo kompletni pri dejavnosti: 
meso, trajni izdelki (delamo jih 200 ton 
mesečno, v pršutarni imamo 10.000 
pršutov letno), v Radgoni izdelamo 
približno milijon dvesto tisoč penin, 
razlika do treh milijonov pa so ostala vina. 

Slovenija še vedno dela npr. klobase na 
klasičen način, v primerjavi z zahodno 
Evropo. Pri nas še vedno suha salama 
zori najmanj 40 dni, budjola 2,5 meseca. 
Na zahodu je postopek sušenja 14 dni 
z dodatki. Mi se držimo starih okusov, 
novih niti ne iščemo, ker to odgovarja  
potrošniku. Cenovni pritisk je ogromen, 
trgovci pritiskajo z manjšimi cenami. 
Vendar mi vztrajamo prav zaradi kakovosti 
pri cenah, malo so višje, vendar kupci nič 
manj ne segajo po naših izdelkih. 

Vedno se sprašujemo po viziji 
podjetja, kam je usmerjeno vaše?

Pri nas imamo cilj vsakoletno zrasti 
za 10 %, to je zdrava rast, ki sledi tako 
kadrovsko kot tehnološko in tudi finančno. 
To nam tudi uspeva, ker to pomeni biti 
med prvimi, ohranjati vodilno vlogo in 
preživeti te težke čase, ki niso lahki in jih 
bo treba še nekaj let preživeti.  Ogromno 
pasti je, kar se tiče plačilne discipline. 
Slovenija je popolno nekonkurenčna, 
kar se tiče stroškov dela, delovno pravna 
zakonodaja je arhaična, davčna politika je 
katastrofalna, mi pa se srečujemo na trgu 
s proizvajalci, ki delajo pod drugačnimi 
pogoji. Neto plače so nizke,  bruto plače 
pa previsoke - strošek dela za delodajalca 
je previsok, torej država je pogoltna, 
preobilna, prepočasna, mi pa vidimo, kaj 
se dogaja. Nobena reforma ne gre skozi, 
kar so krivi tako eni kot drugi. Mesnine 
pa nujno potrebujejo spremembe reforme. 
Mi smo tako daleč, da nismo odvisni 
od sebe. Smo finančno stabilni, nismo 
zadolženo podjetje - je pa res, da tisti, ki 
delajo z nami, imajo vse večje težave, to 
pomeni, da smo odvisni od okolja. In če 
se okolje ne bo spremenilo, bomo tudi mi 
imeli težave. 

Imaš kakšne hobije ali ti sploh ostaja 
kaj prostega časa?

Hobijev imam veliko. Glasbo sem dal 
na stran. Če se kdaj poslovno srečamo rad 
zaigram. Gospodarstveniki so že navajeni, 
da zvečer malo zaigramo in zapojemo. 
Tudi doma rad kaj zaigram in zapojem z 
otroki. Izredno rad igram golf, samo ni 
časa, morda štirikrat letno, vsako minutko 
doma pa izkoristim za urejanje okolice in 
če ne bi bil veterinar, bi bil prav gotovo 
vrtnar. Vsaka nedelja je pri meni delovna. 
Pri fizičnem delu pa se dobro počutim. 
To me sprošča in pozabim na tekoče 
probleme. 

Društva se velikokrat obračajo nate 
za kakršno koli pomoč ali podporo in 
kolikor vem, jim, če se le da, ustrežeš, 
zato ti v imenu vseh izrekam: Hvala. 

Prav gotovo bom pomagal društvom, 
dokler bom lahko; seveda v razumnih 
mejah.  To bo ostalo še naprej. 

Posebej ponosen sem na nagrado, ki 
sem jo prejel za gospodarski dosežek, 
meni je to »gospodarski Oskar«.

Dorči, kot te po domače imenujemo, 
hvala za pogovor, hvala za dosedanjo 
pomoč in uspešno obvladovanje 
gospodarske situacije, z iskreno željo, 
da nam še naprej ostaneš zdrav.

Jure Vovk

www.mojaobcina.si/vojnik
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Laura Guzej
Stanuje v Vojniku. Zelo 
rada poje, tri leta je 
sodelovala v otroškem, 
nato pa tri leta v 
mladinskem pevskem 
zboru. Rada pleše in se 
druži s prijatelji. Dve 

leti je trenirala rokomet v rokometni šoli v 
Celju. Dve leti je na šoli trenirala košarko. 
Od 1. do 7. razreda je sodelovala v bralni 
znački.
Osvojila je zlato in srebrno priznanje v 
nemški bralni znački. Prejela je županovo 
priznanje za učni uspeh v osnovni šoli. Želi 
postati zobozdravnica, zato se je vpisala na 
I. gimnazijo v Celju. 

Matic Žvižej
Doma je v Arclinu. 
V osnovni šoli je 
tekmoval iz znanja 
angleškega, nemškega 
in slovenskega jezika, 
prejel je bronasto 
Cankarjevo priznanje, 

bronasto Stefanovo priznanje, zlato 
priznanje na regijskem in bronasto 
na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev z raziskovalno nalogo 
Solarna sveča. V tekmovanju »Turizmu 
pomaga lastna glava« je prejel srebrno 
in zlato priznanje. Prejel je županovo 
priznanje ob koncu osnovnošolskega 
izobraževanja. Oddelčni učiteljski zbor ga 
je identificiral kot nadarjenega učenca.
Trenira košarko v KK Vojnik in hodi v 
glasbeno šolo za klavir. Vpisal se je na I. 
gimnazijo v Celju.

Tanja Rojc 
Doma je v Novakah. 
Je navdušena gasilka, 
članica PGD Nova 
Cerkev in DMG OŠ 
Vojnik, kjer je na 
državnem tekmovanju 
s sotekmovalcema 

osvojila drugo mesto in zlato priznanje. 
Šola ji ne povzroča preveč težav, saj je 
za svoje delo prejela veliko priznanj - 
dvakrat zlato priznanje iz nemške bralne 
značke, priznanje za športne dejavnosti, 
Vegovo priznanje iz matematike, priznanje 
iz logike in priznanje iz nemškega jezika. 
OŠ Vojnik ji bo ostala v lepem spominu, 

saj si je tu našla mnogo prijateljev ter se 
zelo zabavala. Vpisala se je na Gimnazijo 
Celje-Center, smer predšolska vzgoja, ker 
jo delo z otroki zelo veseli.

Nives Kotnik
Prihaja iz Socke. 
Osvojila je nemško 
bralno značko. 
Sodelovala je v 
tekmovanju v atletiki, v  
ŠKL - šolski košarkaški 
ligi in v šolskih športnih 

ekipah. Košarko je trenirala 3 leta. Letos 
so bili s šolsko ekipo med 8. najboljšimi 
ekipami v Sloveniji. Vpisala se je na Šolski 
center Celje, smer splošna gimnazija. 

Ferlež Gregor
Doma je v Vojniku. 
Sodeloval je v šolskih 
skupinah – ŠKL košarka 
in atletika. V ŠKL so se  
uvrstili v četrt finale 
tekmovanja v košarki, 
v šolskem državnem 

prvenstvu v košarki so se uvrstili v 
četrtfinale. V atletiki je dosegel 3. mesto na 
področnem tekmovanju v skoku v višino, 
4. mesto na področnem tekmovanju v krosu 
in 1. mesto na področnem tekmovanju v 
krosu ekipno. Sodeloval je na tekmovanjih 
iz angleščine, nemščine, fizike, kemije, 
biologije. Delal je v oddelčni skupnosti. 
Oddelčni učiteljski zbor ga je  identificiral 
kot nadarjenega učenca.

Katja Komplet
Stara je 14 let. Živi z 
družino v Zadobrovi. 
Vsa leta je bila 
odlična učenka in se 
udeleževala tekmovanja 
iz logike, kjer je trikrat 
osvojila bronasto 

priznanje, iz matematike, kjer je trikrat 
osvojila bronasto in dvakrat srebrno 
priznanje, iz fizike bronasto in srebrno 
priznanje, iz kemije bronasto Preglovo 
priznanje, iz biologije je dvakrat osvojila 
bronasto Proteusovo priznanje, za nemško 
bralno značko zlato in srebrno priznanje, 
tekmovanja o znanju o sladkorni bolezni 
srebrno in bronasto priznanje, srebrno 
in zlato priznanje za sodelovanje na 
državnem festivalu »Turizmu pomaga 

lastna glava«, priznanje in bronasto 
diplomo na 11. regijskem tekmovanju 
mladih raziskovalcev zgornjega Podravja, 
priznanje za sodelovanje na fizikalnem 
taboru, ki je potekal na Fakulteti za 
naravoslovje in matematiko, na oddelku 
za fiziko v  Mariboru. Prejela je pohvalo 
OŠ Vojnik za sodelovanje v ekipi prve 
pomoči, za sodelovanje in ekipno zmago 
na TV kvizu Ekorg, za delo v projektu 
Kapljice znanosti, zlato priznanje za 
8-letno sodelovanje v bralni znački in za 
sodelovanje v šolskih ekipah in športne 
dosežke v atletiki. Prejela je županovo 
priznanje za učni uspeh.Njena velika strast 
je tudi rokomet, ki ga trenira že osem let. 
Zadnja tri leta igra v ženskem rokometnem 
klubu Celjske mesnine in v letošnji sezoni 
2010/2011 so si priigrale naslov državnih 
prvakinj. Pred nekaj dnevi so se vrnile z 
rokometnega turnirja v Grevenbroichu 
v Nemčiji, kjer so osvojile prvo mesto. 
Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju.

Peter Kus
Stanuje v Vojniku. V 
tekmovanju iz fizike 
je prejel bronasto in 
srebrno priznanje, iz 
matematike Vegovo 
bronasto in srebrno 
priznanje, v tekmovanju 

iz astronomije bronasto priznanje. Vsa 
leta je tekmoval tudi iz logike ter dvakrat 
dosegel 1. mesto na šolskem tekmovanju. 
Treniral je športno plezanje in dosegel 1. 
mesto na regijskem tekmovanju. Sodeloval 
je na projektu Eko-šola ter Moja reka. 
Njegov velik hobi so računalniki. Prejel je 
županovo priznanje. Šolanje bo nadaljeval 
na I. gimnaziji v Celju. 

Tinkara Starček
Biva v Vojniku. V 8. 
razredu je tekmovala 
v znanju iz kemije, 
kjer je prejela bronasto 
priznanje, v slovenščini 
je prejela bronasto in 
srebrno Cankarjevo 

priznanje in iz logike bronasto priznanje. 
V 9. razredu je osvojila v znanju matematike 
bronasto priznanje (uvrstitev na regijsko 
tekmovanje), logike bronasto priznanje 
(uvrstitev na državno tekmovanje), 
slovenščine bronasto priznanje (uvrstitev 

Osnovne šole
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na regijsko), biologije bronasto in srebrno 
priznanje ter zlato priznanje iz nemške 
in angleške bralne značke. Prejela je 
županovo priznanje.

Ana Bezovšek
Doma je v Škofji vasi. 
V sedmem razredu 
je osvojila priznanje 
za odličen uspeh, za 
nemško in angleško 
bralno značko, v osmem 
pa zlato priznanje za 

Zlato kuhalnico (regijsko tekmovanje), 
bronasto Preglovo priznanje (za znanje iz 
kemije), bronasto Proteusovo priznanje 
(iz znanja biologije), bronasto priznanje 
iz znanja o sladkorni bolezni, zlato 
priznanje za nemško bralno značko in  
zlato priznanje za angleško bralno značko 
Tudi v devetem razredu se je udeležila 
tekmovanja v znanju kuhanja in osvojila 
2. mesto (srebrno priznanje) za Zlato 
kuhalnico na državni ravni, srebrno 
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
iz znanja nemščine, bronasto priznanje 
iz znanja angleščine, srebrno za angleško 
bralno značko in zlato priznanje za 
nemško bralno značko. Tri leta je trenirala 
nogomet. Vpisala se je na I. gimnazijo v 
Celju.

Klara Podergajs 
Živi v Vojniku. 
Zelo lepo in rada 
prepeva. Sodelovala 
je v otroškem in 
mladinskem pevskem 
zboru vseh osem let. 
Od leta 2008 obiskuje 

glasbeno šolo. Je v skupini skavtov Rakova 
Steza. Osvojila je zlato bralno priznanje 
za 8-letno branje za slovensko bralno 
značko, saj zelo rada bere. Sodelovala je v 
noči branja. Lani in letos je osvojila zlato 
nemško bralno značko. Lani je osvojila 
zlato priznanje na regijskem tekmovanju 
in srebrno na državnem za raziskovalno 
nalogo, letos pa za projektno nalogo o 
prostovoljstvu srebrno državno priznanje. 
Tri leta je na šoli trenirala košarko. Ker 
rada pleše, obiskuje plesno šolo. Šolanje 
bo nadaljevala na I. gimnaziji v Celju. 
Prejela je županovo priznanje za svoj zelo 
dober učni uspeh.

Maja Felicijan
Doma je v Malih Dolah. 
Čeprav je od šole 
precej oddaljena, je z 
veseljem sodelovala 
vseh osem let v šolskih 
pevskih zborih. Lani je 
sodelovala v eko-kvizu.  

Tekmovala je v znanju biologije (Proteus), 
lani je osvojila bronasto, letos pa srebrno 
priznanje, osvojila je bronasto Cankarjevo, 
bronasto Stefanovo priznanje (tekmovanje 
iz fizike), zlato bralno značko, v znanju 
nemškega jezika bronasto priznanje, v 
nemški bralni znački dvakrat zlato in 
enkrat srebrno priznanje ter lani in letos 
srebrno priznanje v angleški bralni znački. 
Uspešno se je udeleževala atletskih 
tekmovanj, delala v skupnosti učencev in 
sodelovala v nemškem šolskem časopisu. 
Prejela je županovo priznanje za učni 
uspeh.

Petra Zorko
Doma je v Novi 
Cerkvi. V 7. razredu je 
osvojila bralno značko, 
v 8. razredu je prejela 
zlato priznanje za 
tekmovanje v nemški 
bralni znački, letos pa je 

skupaj s sošolkama zmagala na regijskem 
tekmovanju s projektno nalogo »Imam 
novega dedka/babico«; s to projektno 
nalogo so na državnem tekmovanju zasedle 
2. mesto. Od 5. razreda dalje je bila članica 
knjižničarskega krožka. V 8. in 9. razredu 
je bila prostovoljka v Špesovem domu; lani 
je dobila priznanje Prostovoljka leta 2009.  
V Novi Cerkvi poje v otroškem cerkvenem 
pevskem zboru, je prijateljica otrok v 
gibanju »Vera in luč«, z letošnjim letom 
pa bo postala tudi animatorka birmanskih 
skupin.

Martin Hostnik
Stanuje v Zadobrovi. 
V osnovni šoli je 
rad tekmoval v 
različnih dejavnostih. 
V šolskem letu  
2005/2006 je postal 
Knjižni molj, štirikrat 

je osvojil priznanje iz »Računanje je 
igra«, štirikrat bronasto, srebrno in 
zlato Vegovo priznanje, 2010 srebrno 
priznanje iz angleške bralne značke, 
2009 zlato priznanje iz nemške bralne 
značke, 2011 bronasto priznanje iz logike, 

2010 bronasto priznanje na regijskem 
tekmovanju iz raziskovalnih nalog. Od 
leta 2007 igra košarko v KK Vojnik, prav 
tako v ŠKL. Letos je tekmoval v ekipi 
prve pomoči in z njo osvojil 4. mesto 
na regijskem tekmovanju. Že 5 let igra 
diatonično harmoniko. Vpisal se je na I. 
gimnazijo v Celju. Zanimajo ga tuji jeziki 
ter družboslovne smeri. Prejel je županovo 
priznanje za učni uspeh.

Rebeka Vrečer 
Doma je v Vojniku. 
Bila je prostovoljka 
v Špesovem domu. 
Skupaj s Petro Zorko 
in Klaro Podergajs je v 
projektu Prostovoljstvo 
izdelala projektno 

nalogo, s katero so osvojile drugo mesto 
na državnem tekmovanju. Nekaj čas je 
sodelovala v mladinskem pevskem zboru. 
Zelo je prijazna in sočutna. Vpisala se na 
Šolski center Celje – evropski oddelek. 

Matej Arih
Stanuje v Višnji vasi. 
Prejel je županovo 
priznanje za učni 
uspeh v osnovni šoli. 
Osvojil je srebrno in 
bronasto priznanje 
na tekmovanju iz 

fizike, bronasto priznanje iz astronomije, 
priznanje za sodelovanje pri ekipi prve 
pomoči, pohvalo za sodelovanje v Eko-
šoli.
Trenira rokomet, njegov največji uspeh 
je 2. mesto v Sloveniji. Igra klavir in 
diatonično harmoniko. Rad se smeje in 
posluša dobro glasbo. Vpisal se je na 
gimnazijo.

Ana Potočnik
Živi v Šmartnem v 
Rožni dolini. Prejela 
je županovo priznanje 
za učni uspeh. Kot 
raziskovalka je v zadnjih 
dveh letih na srečanju 
mladih raziskovalcev 

dobila srebrno in bronasto priznanje. 
Sodelovala je na različnih tekmovanjih in 
osvojila več bronastih Vegovih priznanj, 
dve zlati in srebrno priznanje iz nemške 
bralne značke. Obiskuje glasbeno šolo, 
kjer se že sedmo leto uči igrati klavir. V 
prostem času se ukvarja s športom, kar 
s koristjo uporablja na šolskih športnih 

Osnovne šole
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tekmovanjih. Vpisala se je na Gimnazijo 
Celje-Center, njeni cilji glede nadaljnjega 
študija pa še niso izoblikovani.

Jaka Kugler
Živi v Šmartnem v 
Rožni dolini. Vseh 
osem let je imel zelo 
dober učni uspeh, zato 
je prejel županovo 
priznanje. Osvojil je 
veliko uspehov na 

športnem področju, predvsem v košarki, 
krosu in atletiki. Na letošnjem državnem 
krosu je osvojil 19. mesto. V atletiki je 
bil velikokrat na zmagovalnem odru. 
Sodeloval je v projektu ŠKL, kjer so prišli do 
četrtfinala. Izven šole trenira košarko v KK 
Vojnik. Naredil je tudi nižjo glasbeno šolo 
v Celju, v kateri je 6 let igral kitaro. Šolanje 
bo nadaljeval na Gimnaziji Celje-Center 

Maja Lešnik
Doma je v Rupah, v 
Šmartnem v Rožni 
dolini. Je uspešna 
članica Prostovoljnega 
gasilskega društva. 
V devetem razredu 
je osvojila bronasto 

Vegovo priznanje in sodelovala v 
tekmovanju iz Logike ter nemškega jezika. 

Vseh osem let je osvojila bralno priznanje 
in si s tem prislužila zlato priznanje. 
Veliko časa je posvečala šoli, predvsem 
matematiki. Kot zelo uspešna učenka je 
prejela županovo priznanje. Vpisala se je 
na Gimnazijo Celje-Center.

Alen Tilinger
Živi v Šmartnem 
v Rožni dolini. Je 
dobrovoljen in prijazen 
fant. Zelo rad igra 
nogomet, predvsem pa 
se ukvarja z glasbo. Igra 

kitaro, klavir in harmoniko. Sodeloval je 
v mladinskem pevskem zboru, v DMG in 
šolski folklorni skupini. S svojo harmoniko 
je sodeloval na neštetih prireditvah. Nikoli 
mu ni bilo težko sodelovati, četudi se 
je moral v kratkem času naučiti novo 
melodijo za nastop.

Aljaž Degen
Živi v Ivenci. Je zelo 
resen in odgovoren 
fant. Lani je uspešno 
tekmoval na prireditvi 
»Turizmu pomaga 
lastna glava«, ko je 
skupaj s sošolci osvojil 

srebrno in zlato priznanje. Sodeloval je na 
različnih tekmovanjih in prejel različna 

priznanja. Veliko časa porabi za delo z 
računalnikom. Kot zelo uspešen učenec je 
prejel županovo priznanje.

Lucija Božnik
Lucija živi v Socki. V 
Glasbeni šoli Celje igra 
kitaro. Je skavtinja v 
stegu Rakova Steza I. na 
Frankolovem. V zadnji 
triadi je sodelovala 
na jezikovnih, 

matematičnih, športnih, naravoslovnih 
in drugih tekmovanjih, kjer je prejela 
različna priznanja. Posebno dragoceno ji 
je priznanje za drugo mesto na državnem 
tekmovanju za ‚‘Zlato kuhalnico‘‘. Prejela 
je županovo priznanje za svoj učni uspeh. 
Prepevala je v MPZ v šoli in še vedno 
poje v cerkvenem pevskem zboru v Novi 
Cerkvi. V prostem času rada kolesari, 
igra različne igre z žogo in rola. Vpisala 
se je na Gimnazijo Celje-Center. Želi si 
postati učiteljica matematike, saj je to njen 
najljubši predmet.

Milena Jurgec
Foto: Jelka Kralj
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Osnovne šole

USPEŠNI DEVETOŠOLCI OŠ FRANKOLOVO
Šolsko leto se zaključuje in devetošolci se že vpisujejo v programe nadaljnjega izobraževanja in uživajo počitnice, ki jih bodo še 

zadnjič preživeli kot učenci. Z naše šole odhaja generacija uspešnih otrok. Čeprav niso bili vsa leta odlični, so se izkazali v svoji 
vsestranski aktivnosti, prizadevnosti ter prijaznosti, srčnosti, priljubljenosti in spoštljivosti.  Zanje velja pravilo, da smo vsi različni, 
vendar lahko vsak prispeva nekaj, kar ne more nihče drug. In tega pravila so se vsi držali, zato so vsi in vsak zase uspešni in jim 
želim, da bodo poleteli svojim sanjam naproti ter jih tudi dosegli. Prav vsi bi si zasluži, da bi zapisali nekaj besed o njih in njihovih 
dosežkih. Ker pa to žal ni mogoče, pišemo o učenkah ter učencu, ki so s svojim delom dosegali odlične rezultate na različnih 
področjih športa, znanja, umetnosti in kulture.

KATARINA TURK je 
bila vsa leta odlična 
učenka. Uspešna je 
bila zlasti na področju 
matematike, saj je 
vsako leto osvajala ne 
samo bronasta Vegova 
priznanja, temveč tudi 

srebrna. Blestela je v tekmovanju iz fizike, 
kjer je prav tako dosegla poleg bronastega 
še srebrno priznanje. V lanskem šolskem 
letu se je odlično odrezala na tekmovanju 
za Cankarjevo priznanje, saj je bila srebrna. 
To, da rada bere, ni nobena skrivnost, saj 
je osvojila zlato bralno značko ter  srebrno 
angleško in nemško bralno značko. Njena 
vsestranskost se kaže tudi v tem, da je rada 
pomagala prav vsakomur, ki jo je prosil za 
pomoč. Pri tem  mu je razložila, da je čisto 
sam odgovoren za to, koliko in kaj bo 
znal, zato ji sošolci njenega znanja nikoli 
niso zavidali, saj so vedeli, da je rezultat 
vestnega dela. Na šoli je sodelovala v 
mnogih prireditvah ter odigrala kar nekaj 
gledaliških vlog. Sodelovala je v projektu 
Evropska vas. Zaradi odličnega uspeha je 
bila zapisana v zlato knjigo.

TJAŠA KUNŠTEK je 
nasmejano svetlolaso 
dekle mnogih talentov, 
saj je uspešna športnica, 
odlična učenka, 
ljubiteljska pevka ter 
ustvarjalna plesalka. 
Dokazovala se je na 

mnogih področjih. V zboru je prepevala 
vseh osem let, prav tako je brala in osvojila 
naslov zlate bralke. Več let je tekmovala 
za Cankarjevo priznanje, kjer je osvajala 
bronasta priznanja, tekmovala je za 
angleško ter nemško bralno značko, kjer 
je osvojila srebrno priznanje, sodelovala 
pri projektu Evropska vas, tekmovala v 
šolski ekipi odbojke ter namiznem tenisu, 
osvojila srebrno priznanje na Šolskem 
plesnem festivalu. Nastopila je na mnogih 
prireditvah v šoli in izven, jih vodila, 
igrala razne vloge, deklamirala, pela, 

plesala. Ker je bila odlična vseh osem let, 
je bila zapisana v zlato knjigo. V razredu 
je bila vedno gonilna sila, saj ji ni nikoli 
zmanjkalo energije. Ko že več ni šlo, so 
bile njene besede: »No, pa dajmo te!« in 
je stvari znova pognala v tek.

NEJA OPERČKAL 
je bila predsednica 
devetega razreda in 
ga je vodila v pravem 
pomenu besede. Ni bila 
polna praznih obljub, 
temveč je poznala 
velika dejanja, ki jih je 

vedno tudi izpeljala. S pomočjo ostalih 
učencev je organizirala šolske plese, izlete, 
prireditve in ostale šolske dejavnosti. Bila 
je manager v pravem pomenu besede. Ni 
bila pa le to. Svoje znanje je dokazovala 
na mnogih področjih, saj je osvojila 
zlato bralno značko, srebrno priznanje 
angleške ter nemške bralne značke, več 
let tekmovala za Cankarjevo priznanje 
ter osvojila več bronastih ter srebrno 
priznanje, sodelovala v projektu Evropska 
vas, se preizkušala v različnih gledaliških 
vlogah ter nastopala in vodila mnoge 
prireditve v šoli in izven nje. V športu 
je sodelovala na tekmovanjih v šolski 
ekipi odbojke. Svojo pot bo nadaljeval na 
gimnaziji.

JELKA ROZMAN je 
prizadevno, delovno 
dekle, ki ima jasno 
zastavljene cilje in 
jim vztrajno sledi. 
Vedno išče nove poti 
do rešitev problemov, 
pri čemer je zelo 

iznajdljiva in domiselna. V šoli je bila 
odlična učenka, ki je dokazovala svoje 
znanje na mnogih tekmovanjih, saj je 
dosegla bronasto priznanje iz kemije, 
zgodovine in geografije. Njena ljubezen 
so tuji jeziki, kjer je tekmovala iz nemške 
bralne značke in dosegla zlato priznanje 
ter angleške, kjer je osvojila srebrno 

priznanje. Sodelovala je pri projektu 
Evropska vas. Na prireditvah v šoli in 
izven nje se je predstavila kot igralka, 
recitatorka, voditeljica in pevka, saj je v 
pevskem zboru prepevala vseh osem let. 
Prav tako je bila pravi knjižni molj in je 
osvojila naziv zlata bralka. Svojo pot bo 
nadaljevala v zdravstveni smeri.

KATARINA VETRIH 
je vedno nasmejano 
dekle, ki v prostem 
času rada raztegne meh 
harmonike. V šoli nas 
vedno razveseljeval 
njen zvonki smeh, 
saj je bila le redko 

slabe volje ali žalostna. Nastopala je 
na prireditvah v šoli in izven nje kot 
glasbenica, recitatorka, igralka. V zboru 
je prepevala vsa leta, prav tako je rada 
prebirala knjige in osvojila naziv zlate 
bralke. Osvojila je priznanje za angleško 
bralno značko ter bronasto priznanje  iz 
tekmovanja v zgodovini. Rada je v dobri 
družbi, kjer se igra in poje.

ROŽLE IVANC je 
presenetljiv fant, ki 
dobro skriva svoje 
talente. Če bi skupaj 
hodili še kakšno leto, 
bi nam zagotovo odkril 
še kakšnega. Rožle je 
pravi tehnični maček, 

ki blesti na področju avtomobilizma, 
mobilne telefonije, da o računalnikih 
sploh ne govorimo. Njegove tehnične 
rešitve so nas pogosto spravile iz kakšne 
neprijetne zagate. Da se spozna na take in 
drugačne stvari je dokazal, ko je osvojil 
bronasto priznanje iz fizike. Odlično 
obvlada tudi tuje jezike, saj je tekmoval 
v znanju iz angleščine in nemščine, kjer 
je osvojil srebrno priznanje, pri nemški 
bralni znački pa je dosegel zlato priznanje. 
Preizkusil se je tudi v igralstvu, saj je 
sodeloval pri uprizoritvi gledališke igre. 
Še vedno najraje svoj prosti čas preživlja 
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za računalnikom ter s prijatelji ob športnih 
aktivnostih.

NINA ŠTANTE je 
odločno, samozavestno, 
delovno dekle, ki ne 
pozna odgovora: »Ne 
ljubi se mi.« ali »Nimam 
časa.« Kdorkoli jo prosi 
za pomoč mu pomaga 
če le more. Ne samo 

da je sodelovala pri likovni dejavnosti 
šole (razstave, scene, natečaji), temveč 
je svoje znanje dokazovala tudi na 
področjih znanja. Rada je brala, zato je 
osvojila zlato bralno značko. Vseh osem 
let je prepevala v zboru in sodelovala 
na mnogih prireditvah kot igralka, 
recitatorka, plesalka in voditeljica. Več let 
je sodelovala v Šolskem plesnem festivalu. 
Tekmovala je za Cankarjevo priznanje in 
osvajala bronasta priznanja ter osvojila 
priznanje za angleško bralno značko. 
Bila je predstavnica šolskega parlamenta 
na občinskem nivoju. In ker jo je tema 
letošnjega parlamenta prevzela, je s svojo 

sošolko izdelala raziskovalno nalogo na 
temo »Mladi in internet«, s katero sta 
sodelovali na področnem srečanju mladih 
raziskovalcev.

KLARA BARBARA 
KRAJNC  je tiho, 
prijazno, neopazno 
dekle z veliko športnega 
duha v sebi. Šolo je 
zastopala v odbojkarski 
šolski ekipi, igrala 
je namizni tenis, se 

udeležila regijskega tekmovanja v atletiki. 
Sodelovala je pri oblikovanju likovne 
podobe šole. Na različnih prireditvah se 
je predstavila kot voditeljica, igralka ali 
recitatorka. Na področju znanja je osvojila 
zlato bralno priznanje ter srebrno bralno 
priznanje iz angleške brane značke. S 
sošolko sta izdelali nalogo »Mladi in 
internet«, s katero sta sodelovali na 
področnem srečanju mladih raziskovalcev. 
Svojo likovno nadarjenost bo nadaljevala 
v gradbeni smeri, saj jo zelo zanima 
arhitektura.

EVA MUZEL je tisto 
dekle, ki spravi stvari 
v red, saj je sama 
urejena in sočutna. 
To prenaša na vse 
okrog sebe. Vedno je 
nesebično pripravljena 
priskočiti na pomoč, 

ker v vsakem trenutku začuti, kje je 
človeku treba pomagati. Karkoli že počne, 
počne to temeljito in predano, ne glede 
na okoliščine, človeka ali vrsto pomoči. 
Šolsko leto je zaključila z odličnim 
uspehom, svoje znanje pa je dokazala 
z bronastimi priznanji iz zgodovine, 
geografije in kemije ter angleške bralne 
značke. Rada bere, zato je osvojila zlato 
bralno priznanje. Uspešno se je preizkusila 
tudi na šolskem odru, kjer je odigrala 
zanimivo gledališko vlogo. Sodelovala je 
v šolski odbojkarski ekipi na občinskem 
tekmovanju ter se še posebej odrezala 
v fair playu pri urah športne vzgoje in 
udeležbi na raznih tekmovanjih.

Suzana Šafarič
Foto: Brane Dragar

Osnovne šole
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Na podlagi 6. člena Statuta občine Vojnik (Ur.l. RS, št. 38/11) 
ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik 
(UPB1 - Uradni list RS, št. 66/2009) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2011 

I.
Priznanja občine Zlati vojniški grb, Srebrni vojniški grb in 
Bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet občine Vojnik ob 
občinskem prazniku v začetku oktobra.  

II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, 
organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim 
osebam. 
Zlati  vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo 
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na kateremkoli 
področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za 
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot 
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za  pomembne uspehe v zadnjem 
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubnost.

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati 
- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
-  naziv predlaganega priznanja (Zlati, Srebrni, Bronasti vojniški 

grb ali Priznanje Občine Vojnik),
-  utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa 

uspeha ali dosežka,
-  morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi 

podobnimi uspehi,
- datum predloga.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.
Podeli se največ en Zlati vojniški grb, dva Srebrna vojniška grba in 
trije Bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 
Vojnik vključno do srede 17. 8. 2011.

Datum: 14. 6. 2011
Številka: 094-0001-2011/1 (2)

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Samo Kunej l.r.

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 16. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom na območju naše občine. 
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, spoštovani občani in občanke, da nam posredujete vaše predloge. 
Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke za 
katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI ROK ZA 
ODDAJO PREDLOGOV je  sreda 17. 8. 2011. Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter priložite obrazcu 
daljšo obrazložitev. 



___________________________________________
(ime in priimek predlagatelja)

___________________________________________
(naslov predlagatelja)

___________________________________________
(poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8

3212 VOJNIK 

Datum: ___________2011

Zadeva: Predlog za podelitev priznanj občine Vojnik za leto 2011

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Ogledalo št. 82 in spletni časopis mojaobcina.si) 
predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
 
1. ___________________________________________
         (ime in priimek, naslov kandidata)

2. Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3.) Predlagano priznanje:   1.) Zlati vojniški grb   
    2.) Srebrni vojniški grb
    3.) Bronasti vojniški grb  
          4.) Priznanje občine Vojnik 
                  (obkrožite številko)              
         Podpis predlagatelja:
        
         ________________________
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UKREP 142 - PODPORA ZA USTANAVLJANJE IN 
DELOVANJE SKUPIN PROIZVAJALCEV ZA LETO 2011 

Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 200.000 evrov. Prijava 
na razpis mora biti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja posredovana najkasneje do 30. 6. 2011, ki je datum 
zaprtja javnega razpisa. 
Podpora se dodeljuje skupinam proizvajalcev za ustanavljanje in 
delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave 
in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in 
živil (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se upravičene 
skupine proizvajalcev samo za prvih pet let od datuma priznanja 
skupin proizvajalcev. 
Cilj javnega razpisa je spodbuditi ustanavljanje in delovanje 
skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave 
in na področju proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil. Spodbujanje profesionalizacije in tržno usmerjenih 
skupin proizvajalcev posledično vodi k povečanju koncentracije 
ponudbe in lažjega prilagajanja proizvodnje zahtevam trga ter s 
tem prispevati k povečanju dodane vrednosti in konkurenčnosti 
v kmetijstvu. 
Vlagatelji za ta ukrep so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe 
in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti 
(Uradni list RS št. 71/2009 in 6/2010) za ekološko proizvodnjo in 
proizvodnjo zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 
200.000,00 €. Najvišja stopnja pomoči znaša do 5% obsega 
lastne tržne proizvodnje za prvo leto od priznanja skupine 
proizvajalcev. Procent podpore z leti pada. Ne glede na obseg 
lastne tržne proizvodnje, v vsakem od prvih petih letih podpore 
ne sme presegati 100.000,00€ za prvo in drugo leto, 80.000,00 € 
za tretje leto, 60.000,00€ za četrto leto in 50.000,00€ za peto leto 
od priznanja skupine proizvajalcev. 
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem 
listu RS do 30.06.2011, ki je datum zaprtja javnega razpisa.  
   
311 DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI  
 
Objavlja se peta generacija javnega razpisa za ukrep 311 
Diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti v tem programskem 
obdobju. Ukrep je namenjen spodbujanju naložb v različne 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.  
Vlagatelji so lahko kmetije z dopolnilno dejavnostjo, samostojni 
podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in zavodi.  
Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov.  
 
Tip razpisa: ODPRTI. Sredstva se dodeljujejo do porabe 
razpisanih sredstev. Zaprtje javnega razpisa bo objavljeno na 
spletnih straneh MKGP.  
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 % priznane vrednosti naložbe 
oziroma v primeru pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
70% priznane vrednosti naložbe. Najnižji znesek sofinanciranja 
je 3.000 evrov oziroma najvišji znesek je 200.000 evrov. 
Sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis.  

312 PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU 
MIKROPODJETIJ  
 
Objavlja se peta generacija javnega razpisa za ukrep 312 
podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij v tem 
programskem obdobju. Ukrep je namenjen spodbujanju naložb 
v različne dejavnosti na podeželju z namenom ustvarjanja ali 
ohranjanja delovnih mest.  
Vlagatelji so lahko samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 
zadruge in zavodi.  
Višina razpisanih sredstev znaša 10 milijonov evrov.  
 
Tip razpisa: ZAPRTI. Vloge so lahko posredujejo na ARSKTRP 
do 24. ure 12.8.2011.  
 
Najvišja stopnja pomoči znaša 60 % priznane vrednosti naložbe 
oziroma v primeru pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
70% priznane vrednosti naložbe. Najnižji znesek sofinanciranja 
je 3.000 evrov oziroma najvišji znesek je 200.000 evrov. 
Sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis.  
 
322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI  
 
Ministrstvo iz naslova tega ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v 
tem programskem obdobju objavlja zdaj že šesti javni razpis in 
prvi v letu 2011.  
 
Vlagatelji na javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in 
razvoj vasi so občine.  
Višina razpisanih sredstev znaša 6 milijone evrov.  
Tip razpisa: ODPRTI. Sredstva se dodeljujejo do porabe 
razpisanih sredstev. Zaprtje javnega razpisa bo objavljeno na 
spletnih straneh MKGP.  
 
Podpore pa se bodo dodeljevale za naslednje predmete podpore, 
in sicer:  
-  ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih 

naseljih; 
- ureditev vaških jeder;  
-  ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v 

naseljih; 
-  obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena 

za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno 
in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na 
podeželju; 

-  preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne 
ureditve; 

Najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % priznane vrednosti 
naložbe. Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske 
vrednosti je lahko do 500.000 EUR (brez DDV). Najnižji znesek 
javne pomoči znaša 10.000 evrov na vlogo. Upravičenec pa 
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi 
največ do vključno 750.000 evrov pomoči.  

Mreža za podeželje
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV PRP 2007-2013
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. 
l. RS. št. 59/06, 67/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih za 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2006) 
objavlja:

Razpis za dodelitev sredstev finančnih pomoči in 
vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih 

naprav za komunalne vode

PREDMET RAZPISA
 Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav 
za komunalne vode do 50 PE.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih 
naprav za komunalno odpadne vode na območju občine Vojnik. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2011, v višini do 
20.000,00 EUR. Sofinanciral se bo do 50% vrednosti posamezne 
naložbe, oziroma največ do 2.000,00 EUR.

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: fizične osebe 
s stalnim prebivališčem v občini Vojnik.

c)  Pogoji:
Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti 
izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih 
vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (UR. l. RS, 
št. 103/2002).

Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se 
predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si vlagatelj 
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacija d.o.o., 
Lava 2a, Celje.

Objekt, za katerega se je nabavila  čistilna naprava, mora biti 
legalen.
Ne velja za nove gradnje.
Velja samo za stanovanjske objekte (ne za vikende).

VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi 
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva 

objave javnega razpisa, v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 
Vojnik in na spletnih straneh občine Vojnik (www.vojnik.si), 
rubrika: občina – javna naročila in razpisi.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na 
občinskem internetnem portalu občine Vojnik.

Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili, 
v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE 
ČISTILNE NAPRAVE« osebno ali po pošti na naslov: Občina 
Vojnik, Referat za komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik, do 21. 10. 
2011. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vloge bo komisija obravnavala do 14. 11. 2011. Če vloga ne 
bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja 
vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v  roku osem dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo 
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z 
višjim številom točk. 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajst 
dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30.12.2011.

NADZOR IN SANKCIJE 
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja 
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet 
tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, za obdobje 
od dneva nakazila.

Občina Vojnik,
Referat za okolje in prostor ter komunalo 

Merila za ocenjevanje vlog

                DA  NE 
1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem območju.    50  0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več stanovanjskih objektov (PE). 30  0

3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je trajno poseljen.    30  0

Informacije v času uradnih ur:
Občina Vojnik 

Keršova 8
3212 Vojnik

Telefon: 78-00-626 /Tone Preložnik ali Boštjan Švab/ 



VLOGA

Za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav 
za komunalne odpadne vode

Osebni podatki občana/-ke:

Ime in priimek: .....................................................................................................................................................................

Rojen/-a: ...............................................................................................................................................................................

Stalno prebivališče (ulica in kraj): ........................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

Telefonska številka: ..............................................................................................................................................................

Podatki o objektu/-tih:

Naslov: ..................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

3. Število oseb s stalnim prebivališčem na naslovu: ............................................................................................................

4. Obvezne priloge:
   • Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
   • Račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del.
   • Izjava lastnika nepremičnine o zaključku izvedenih del (št. 2). 
   • Izjava izvajalca oziroma dobavitelja, da je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi (št. 1).
   • Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti.
   • Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
   • Kopija katastarskega načrta z vrisano lokacijo ČN.

Znesek investicije (zbir računov):…………………………………EUR

Podpis:……………………...…                                                                                          Datum:…...……………………



IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA (št. 1)

Naziv: .................................................................................................................................................................................................

Sedež: .................................................................................................................................................................................................

Investitor: ............................................................................................................................................................................................

Naslov  investitorja oziroma upravičenca: .........................................................................................................................................

Odgovorna/kontaktna oseba izvajalca – telefon : ...............................................................................................................................

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave izdelan skladno s predpisi in z 
javnim razpisom občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za komunalno vodo, ter da so vse dobave opreme in dela potekala skladno z veljavno zakonodajo. Račun zajema vse 
potrebno za normalno obratovanje opreme. Občina Vojnik ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev.

Datum:……………………...............                   Žig:                                                              Podpis:……………………...............



IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (št.2)

Priimek in ime:  ..................................................................................................................................................................................

Rojen/a – datum in kraj:  ........................................................................................................................................................................

Stalno bivališče (ulica in kraj):  .............................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................................
 
   ......................................................................................................................................................................................................

Telefonska številka: .............................................

Kot lastnik/ca nepremičnine na naslovu …………………………………………………….. na parceli št. ………………………., 

K. O. …………………………, vpisani v zemljiški knjigi ali E-knjigi sodišča v ………………….........................………………, 

pod vložno številko …………………,

skladno z določili javnega razpisa občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali 
skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, izjavljam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, 
skladna z nameni iz razpisa občine Vojnik.

Kraj in datum …………………………           Podpis lastnika/ce nepremičnine oziroma opravičenca/ke

                                                                              …………………………………………………….

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisana………………………………....kot investitor in  …….………………………………….................................................

kot dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljata, da so bila dne…........……… zaključena vsa dela 
in dobavljena vsa oprema po pogodbi št. ……............……….. z dne …...…......………..... in po računu št……........…...…….....,

ki je bil  podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in gradnjo male čistilne naprave ………………………………………………

Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstev dela in materiala so priložene kopije računov za dobavljeno opremo 
in opravljena dela.

Datum: ……............……….....       Datum in žig:...........................................

Investitor:……............………..       Izvajalec:……............………..................
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov drugih društev iz proračuna občine 
Vojnik in Odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l. 
RS, št. 110/10) objavlja za leto 2011 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in 
projektov drugih društev, ki jih bo občina Vojnik sofinancirala 
iz občinskega proračuna za leto 2011.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov 
drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma, kmetijstva, 
kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga društva).
 
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:
-  dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne spadajo 

v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti,

-  udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, 
medobčinskih prireditvah ali dejavnostih,

-  izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju dejavnosti 
društva,

-  prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo 
društvo v svoji dejavnosti zastopa,

-  drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko učinkoviti in 
koristni občini Vojnik.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
-  da imajo sedež v občini Vojnik,
-  da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 

leto pred objavo razpisa,
-  da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
-  da imajo evidenco o članstvu,
-  da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti za prihodnje 
leto,

-  izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na javnih 
nastopih na primeren način predstavljati občino Vojnik. 

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 2.100 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se 
upoštevajo naslednja merila:
-  Sredstva za redno dejavnost društva:
-  izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5 točk
-  izdelan program dejavnosti za tekoče leto, 5 točk 
-  sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk
-  število članov:
  - 10-20 članov, 5 točk
  - nad 20 članov, 7 točk
Prireditve lokalnega značaja:
-  organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk

-  sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk
-  organizacija prireditve, 20 točk 
Projekti društva:
-  projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji 

dejavnosti zastopa, 20 točk
-  projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za občino Vojnik, 

30 točk 
-  projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in občino Vojnik 

navzven, 10 točk

Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu z 
merili in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. 
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako 
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega 
števila točk ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih 
na javni razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2011. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 22. avgusta 2011. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno 
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
-  izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

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

-  dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
-  natančen opis programov,
-  načrt dela za leto 2011,
-  posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na prireditvah,
-  dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2011«. Na 
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

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

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede 
razpisa, oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, v času 
uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti Urško 
Mužar, tel. 03 780 06 23 in 03 780 06 20, e-mail: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.

Vojnik, 16.6.2011    Benedikt Podergajs,
Številka: 1202-0001/2011    župan občine Vojnik
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V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Ur. list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08), Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik, ponovno javno objavlja pogoje za 
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju 
občine Vojnik, št. 042 – 0001 – 2010/2 (2) z dne 6.5.2010. 

I. Brezplačna uporaba rednih plakatnih mest 

1.) V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z 
volilno propagandnimi sporočili možno na naslednjih brezplačnih 
oglaševalnih mestih v Občini Vojnik: 
v KS Frankolovo - 3 avtobusne postaje: 2 postaji v centru 
Frankolovega in ena v Verpetah;
v KS Nova Cerkev  – oglasna deska na stavbi Nova Cerkev 
22 in kozolec v centru naselja Nova Cerkev, oglasna deska na 
stavbi Socka 19 (trgovina Sočanka), kozolec v neposredni bližini 
gostilne Koprivnik v Socki in oglasna deska na gasilskem domu 
Lemberg;
v KS Vojnik - oglasne deske na avtobusnih postajališčih v KS 
Vojnik ter plakatni steber v trgu Vojnika. 

2.) Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na 
plakatno mesto, ga namesti ob zgornji levi rob, vsak naslednji 
organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že 
nameščeni plakat oz. pod njim.

3.) Plakatno mesto, ki je že polno, ni dovoljeno prelepiti ali iz 
njega sneti volilno propagandno sporočilo, temveč organizator 
volilne kampanje, namesti svoj plakat na drugem plakatnem 
mestu, ki je še prosto.

4.) Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne 
kampanje namesti le eno volilno propagandno sporočilo 
enake vsebine.

II. Dodatna plakatna mesta

1.) V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji bo lepljenje in nameščanje plakatov z 
volilno propagandnimi sporočili na podlagi predhodne pisne 
prijave na sedež občine Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik proti plačilo možno tudi na naslednjih lokacijah: 

-  v KS Frankolovo:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m nasproti OŠ Frankolovo 
v centru Frankolovega na desni strani regionalne ceste Celje – 
Slovenske Konjice pri avtobusnem postajališču.

-  v KS Nova Cerkev:
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m v bližini ekološkega 
otoka pred pokopališčem Nova Cerkev, na desni strani regionalne 
ceste Nova Cerkev – Vitanje.
1 dvostranski pano v velikosti 2 m X 2 m pred Lembergom ob 
regionalni cesti Vojnik – Dobrna.

-  v KS Vojnik:
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na parkirišču nasproti 

pokopališča Vojnik ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice.
2 dvostranska panoja v velikosti 2 m X 2 m na travniku v Ivenci 
od križišča za Male Dole do avtobusne postaje na desni strani 
regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice.

1.a.) Cena najema plakatnega mesta je 3,00 EUR/dan/1m2. Cena 
je brez DDV. 
1.b.) Dodatna plakatna mesta se bodo postavila na podlagi 
predhodnih prijav. 
1.c.) Na dodatna plakatna mesta se plakati nameščajo šele po 
predložitvi potrdila o plačilu.

2.) Organizator se lahko dogovori tudi za dodatna plakatna mesta 
na plakatnih stebrih pri lekarni Vojnik ter Mercatorju Vojnik 
pod komercialnimi pogoji s podjetjem Premena, d.o.o. Celje, 
Prešernova ulica 23, telefon 03 49 24 430 (Vanja Žgur). 

III. Območja za plakatiranje

1.) Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago 
organizatorjem volilne kampanje 
še naslednja območja za plakatiranje.

KS Frankolovo: 
- v parku 
- pri bazenu
- ob zelenici pred KS Frankolovo   
- v Črešnjicah pri avtobusnem postajališču
- pri avtobusni postaji Loka ob hiši 

KS Nova Cerkev:   
-  oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v Lembergu, 

Vizorah in v Socki

KS Vojnik:  
-  v središču trga, razen na avtobusni postaji in pri vhodu v Gasilski 

dom
-  vzdolž desne strani Keršove ul. od Kolarja (Gorkiča) do novega 

naselja   

2.) Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno 
plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s 
soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe. 

3.) Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojno varstvenih 
ustanovah in sakralnih objektih.

IV. Odstranitev plakatov in volilno propagandnih 
sporočil

 
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15. 
dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga 
propagandna sporočila s plakatnih mest.

Benedikt Podergajs,
 župan občine Vojnik
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Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, v skladu z  Zakonom o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. L. RS, št. 86/2010), Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. L. RS, št. 34/2011) in s 
sklepi o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine Vojnik za leto 2011 z dne 24. 3. 2011 in 31. 5. 2011 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE VOJNIK 

1. Ime in sedež organizatorja (upravljalca) javnega zbiranja 
ponudb
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena
Parcela št. 5/22 v k.o. Vojnik okolica

Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 5/22 z 
ID znakom 1066-5/22-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID 688426) 
- travnik  v izmeri 744 m2. 

Zemljišče se prodaja kot celota in je komunalno opremljeno, 
po prostorskem planu občine Vojnik (Ur. l. RS št. 79/2004 in z 
Odlokom o ZN Konjsko (Ur. l. RS št. 108/01, 16/04) je opredeljeno 
kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko gradnjo.

Izklicna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/ m2 oz. skupaj za 
celotno kvadraturo 744 m2 48.360,00 EUR. 
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.

Parcela št. 17/1 in parc. št. 30 v k.o. Vojnik okolica

Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 17/1 z 
ID znakom 1066-17/1-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID 2369590) 
- gospodarsko poslopje in dvorišče v izmeri 354 m2 in parc. št. 
30/0  z ID znakom 1066-30/0-0, k.o. 1066 - Vojnik okolica (ID 
2199333) - njiva v izmeri 237 m2. 

Zemljišče se prodaja kot celota  v skupni izmeri 591 m2 in je 
delno komunalno opremljeno, po prostorskem planu občine 
Vojnik (UL RS št. 79/2004 in z Odlokom o PUP za kmetijski 
prostor Vojnik (UL RS št. 89/2004) je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče, namenjeno za stanovanjsko gradnjo.
 
Izklicna cena zemljišča kot celote znaša 50,76 EUR/m2 oz. 
skupaj za celotno kvadraturo 591 m2  30.000,00 EUR. 
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin za parc. št. 
17/1, k.o. Vojnik okolica, ki ga plača kupec. V ceno ni vštet 
DDV za parc. št. 30 k.o. Vojnik okolica po predpisani stopnji 
20%.

3. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne 
cene za posamezen predmet prodaje na račun Občine Vojnik, 
odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, sklic 00 »davčna št. 
ponudnika« in z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Vojnik 
okolica«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v 
kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez 
obresti vrnjena v 15. dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 

Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene 
v tem razpisu.

4. Pogoji prodaje
a.) Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno - kupljeno«, zato 
morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. 

b.) Za parc. št. 5/22 v k.o. Vojnik okolica je komunalni prispevek 
že zajet v ceni, za parc. št. 17/1 in 30 v k.o. Vojnik okolica pa 
komunalni prispevek ni v celoti zajet v ceni in se bo obračunal  
glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z 
odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za 
ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.

5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci 
predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
-  naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega 

prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, 
transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne 
osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, 
davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega 
zastopnika oz. podpisnika pogodbe);

-  predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, 
ki ne sme biti nižja od izhodišče cene; 

-  dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni;

-  pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, 
ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež 
v RS;

-  samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja 
DURS),

-  fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
- dokazilo o plačilu varščine;
-  ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od odpiranja 

ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok 
vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.

6. Drugi pogoji
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in 
kandidiranjem na tem javnem razpisu.

7. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa 
je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik št. 
01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu 
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina 
pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za 
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po 
prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo 
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba 
lastninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa 
o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo 
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu 
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži 
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
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8. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega 
ponudnika
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež 
prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do srede, 17. 08. 2011, do 
10. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, 
z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB – 
PRODAJA NEPREMIČNIN VOJNIK OKOLICA«. Na hrbtni 
strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe 
pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), 
ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, 
o čemer bo upravljalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo 
prispele po roku za oddajo ponudb iz 9a točke, bodo neodprte 
vrnjene ponudniku.

c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo 
dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

9. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 17. 08. 2011, ob 12. uri v sejni 
sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo 
javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma 

pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem 
odpiranju ponudb. 

d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, 
bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove 
ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

10. Ustavitev postopka
 Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi 
pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom 
oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom 
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.

11. Podrobnejše informacije
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na 
tel. št. 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin 
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

Številka: 478-0020-2011/3 (7)
Datum: 30. 6. 2011

Benedikt Podergajs, 
župan občine Vojnik

POVZETEK 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

Občinski svet občine Vojnik je na 7. redni seji, dne 31. maja 2011:

-  potrdil zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Vojnik,
-  se seznanil s stališči do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Vojnik,
-  sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Vojnik za leto 2011,
-  sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011, 
-  sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Vojnik,
-  sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Vojnik, 
-  sprejel sklep, s katerim je podal pozitivno mnenje k imenovanju mag. Branka Goropevška za direktorja Osrednje knjižnice Celje, 

za mandatno obdobje 2011-2016,
-  sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik za leto 2011,se 

seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja, 
-  bil seznanjen s poročili o delu občinske uprave in s poročili o delu odborov in komisij.

Povzela:
Tanja Golec Prevoršek

ZEMELJSKI PLIN - ENERGIJA SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI 

Pretekla ogrevalna sezona, ki je bila mimogrede hladnejša od dolgoletnega povprečja, je zopet 
potrdila pravilnost odločitve o uporabi zemeljskega plina. Splošno znano je, da ima zemeljski 
plin pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti bivanja posameznika in lokalne skupnosti.  

V občini Vojnik je z zemeljskim plinom oskrbovanih 227 gospodinjstev in komercialnih odjemalcev. 
Možnost uporabe zemeljskega plina so v letu 2010 dobili lastniki objektov na območju ulice Pot na 
Dobrotin. Skupaj smo na 75 metrih novo zgrajenega plinovodnega omrežja ter na že obstoječem 
plinovodnem omrežju omogočili oskrbo z zemeljskim plinom 58 novim odjemalcem, ki že uporabljajo 
ali bodo v naslednjih letih pričeli z uporabo zemeljskega plina. V primeru izpolnjenih pogojev bomo v 
letu 2011 s širitvami plinovodnega omrežja nadaljevali na območju Arclina.  

Eden in zagotovo ne edini razlog za prehod na zemeljski plin, je cena le-tega. Dolgoročna konkurenčnost 
končne cene zemeljskega plina (v povprečju 15 - 20 % nižja cena v primerjavi z ELKO) je bila prisotna tudi v 
obdobju od aprila 2010 do aprila 2011 in je razvidna iz spodnjega grafa. V mesecu aprilu 2011 je cena 
zemeljskega plina za 25 % ugodnejša v primerjavi z ELKO.   

V letu 2010 smo v podjetju ADRIAPLIN veliko pozornosti namenili tudi povečanju kakovosti naših 
storitev. Poleg možnosti lastnega sporočanja stanja plinomera (z uporabo spletne aplikacije 
uporabniškega računa odjemalca), enakomernega mesečnega plačevanja računov, vpogleda v stanje 
porabe ter pregleda mesečnih računov, smo odjemalcem  v letu 2010 na novo omogočili prejemanje 
mesečnega računa za zemeljski plin v obliki E-računa. E-račun je poslan v elektronski obliki, 
neposredno v spletno banko odjemalca. Vsi odjemalci, ki so se za storitev E-račun že odločili, računa  
v papirni obliki ne prejemajo več  in s tem dodatno pomagajo pri ohranitvi čistega okolja.   

Za vsa dodatna vprašanja nas lahko pokličete na 01/ 234 21 00, lahko nam posredujete elektronsko 
sporočilo na info@adriaplin.si ali obiščete našo spletno stran www.adriaplin.si. Veseli bomo vsakega 
vašega vprašanja.  

 

 

 Zemeljski plin je ¨in¨
 konkurenčna cena, 
 plačevanje po mesečni porabi,  
 nadzor nad mesečno porabo,  
 energenta ni potrebno skladiščiti (pridobite dodatni prostor),  
 najčistejši energent fosilnega izvora, ki nam zagotavlja čisto in zdravo 

naravo že danes za jutri,  
 omogoča prehod v nizkoogljično družbo. 

OBVESTILO UREDNIŠTVA!
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Morda po petih letih del občanov še vedno ne ve, da imamo v 
občini Vojnik pionirsko prireditev »Teden prijaznosti in dobrih 
dejanj«. Nekaj se jih pa še spomni, da je bila ob tednu, ki je bil 
tematsko posvečen prijaznosti do narave, obljuba organizatorjev, 
društva Izvir iz Nove Cerkve, da bodo postavili prvo gozdno učno 
pot. Po treh letih so „besede postale meso“, saj se lahko od 14. 
maja sprehodite po novi poti. 

Gozdna učna pot, ki smo jo krajše poimenovali Gump (Gozdna 
učna pot Modrijanov, saj je priljubljen narodno-zabavni ansambel 
pomagal pri zbiranju sredstev), se začne pri cerkvi sv. Florijana 
v trgu Vojnika, zaključi pa se pri planinskem domu na Tomažu. 
Na poti je 22 oznak, na katerih so zapisane posebnosti videnega 
drevesa, nekaj klopi za počitek, na novo pa je nasajenih 20 
avtohtonih, a že skoraj izumrlih drevesnih vrst. Prvi del poti 
poteka pretežno po gozdu in doseže prvo razgledno točko tik pred 
vrhom Plat. Odpre se razgled proti jugu vse do Celja – Vojnik 
imamo na dlani. Tukaj nas bo obsijalo sonce (opisna tabla) in 
nam pokazalo, kaj vse lahko ob ugodnem vremenu vidimo. Pri 
„sončku“ se lahko otroci vrnejo, „zmogljivejši“ pohodniki pa pot 

nadaljujejo po rebru Vojniškega hriba. K razkrivanju skrivnosti 
gozdne učne poti vas lahko popeljejo tudi posebej izšolani vodniki 
(kontakt je Turistično društvo, 031 301 745).

Novo pot so na dan otvoritve mnogi že prehodili. Precej pa 
se jih je zbralo tudi na sami otvoritvi. Za kulturni program so 
poskrbeli vojniški osnovnošolci in Moški pevski zbor France 
Prešeren Vojnik, pomen poti pa so z besedami opisali: predsednica 
društva Izvir Mila Kočevar, državna sekretarka z ministrstva za 
šolstvo Alenka Pavlovec ter župan Beno Podergajs. Pot, ki se 
začne in skoraj konča pri cerkvi, sta blagoslovila župnik Anton 
Perger ter dekan Alojz Vicman. „Brez pomoči občine, ki nam 
je dala premostitveno posojilo, nam ne bi uspelo,“ je poudarila 
Mila Kočevar. Društvo je namreč sredstva za ureditev poti dobilo 
na razpisu, vendar pa morajo na drugi del izplačila počakati do 
jeseni. Kočevarjeva se je prav posebej zahvalila tudi Geodetskemu 
zavodu Slovenije, Planinskemu društvu Vojnik, Modrijanom in 
Urbanu Podergajsu. 

Rozmari Petek

Osnovne šole

Dobili smo prvo gozdno učno pot

Evropska vas
Učenci osnovnih in srednjih šol vsako leto podrobno spoznavajo eno od evropskih držav ali posebnosti Evrope; nato jih predstavijo 

v Celju, kjer nastane prava Evropska vas. Učenci Osnovne šole Vojnik so letos sodelovali s predstavitvijo evropskih prestolnic.

V okviru projekta Evropska vas so imeli v soboto, 7. maja 2011, 
učenci OŠ Vojnik delavnice, v katerih so spoznavali evropske 
prestolnice in izdelali izdelke, ki so lahko neke vrste didaktični 
pripomočki, spominčki ali pa dišeče dobrote v obliki kolačkov iz 
evropske kuhinje.

V torek, 10. maja 2011, so sodelovali na zaključni prireditvi v 
Celju. Mimoidoči so lahko reševali kviz, dekleta so jim podelila 
nagrade ali spominčke. Skupina devetošolk pod vodstvom 
Patricije Jakop je ob spremljavi Alenove harmonike, na začetku 
kulturnega programa, zapela evropsko himno.  Na prizorišču je 
bilo zabavno, prijetno, predvsem pa je bil zanimiv pogled na 
pestrost stojnic, ki so predstavljale Evropo v malem. Mentorica 
projekta na OŠ Vojnik je Simona Šarlah.

Milena Jurgec
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Osnovne šole

SKRIVNOSTNI ZAKLADI 
NAŠIH GOZDOV

V letošnjem šolskem letu smo se tudi v vrtcu Danijelov levček 
odločili za sodelovanje v projektu TZS, Turizem in vrtec na 
temo »Z igro do prvih turističnih korakov«. V mednarodnem 
letu gozdov smo vsebine izvedbe projekta povezali z gozdovi in 
turizmom. Podeželsko okolje, v katerem deluje tudi naša enota, 
nas je spodbudilo k iskanju različnih možnosti za otrokovo 
aktivno raziskovanje gozdov. Želeli smo, da otroci spoznajo 
obseg, raznolikost in lepoto tega naravnega okolja ter jih 
usmerjali v aktivno delovanje za njihovo ohranitev. 

Kaj smo počeli:
•  opazovali smo gozd v različnih letnih časih in svoja opazovanja 

izrazili z različnimi likovnimi tehnikami,
•  raziskovali smo gozd z gozdarjem – spoznali smo poklic 

gozdarja, njegove pripomočke za delo, različne vrste dreves, 
ugotavljali njihovo starost, jih izmerili, potipali različne vrste 
lubja, si ogledali krmilnico za živali, valilnico za ptice ter mlad 
gozdni nasad,

•  pogovarjali smo se o pomenu gozdov za ljudi in živali in z 
zbiranjem starega papirja prispevali k ohranitvi gozdov,

•  z rednimi sprehodi v gozd smo se naučili pravilnega obnašanja 
v gozdu, opazili smeti in ga zato v okviru čistilne akcije, ki je 
potekala v kraju, tudi očistili,

•  nabirali smo naravni material ter z njim ustvarjali jaslice, 
adventne venčke, butare, ki jih v sklopu našega programa in 
ljudskega izročila negujemo v našem vrtcu ter k sodelovanju 
pri pripravi materiala in sodelovanju v delavnicah pritegnili 
tudi starše otrok,

•  naravni material in lesene didaktične igrače smo vnesli tudi 
v igralne kotičke, kjer so otroci razvijali svojo domišljijo, 
ustvarjalnost in se vživljali v različne vloge ter podoživljali 
zgodbe in pravljice,

•  v tem letu pa je v našem kraju nastala tudi učna gozdna pot 
GUMP, ki smo jo raziskali tudi z našimi otroki, si obogatili 
naše znanje o naravi kot o kulturi našega območja ter si na njej 
utrjevali in razvijali svoje gibalne sposobnosti ter tako skrbeli 
tudi za svoje zdravje.
Otroci bodo lahko z izkušnjami, ki so jih pridobili pri 

projektnem raziskovanju gozda, lažje delovali v svojem okolju, 
se znašli v različnih položajih in navsezadnje vedeli, katere so 
posebnosti našega kraja na katere smo upravičeno ponosni.

Renata Koštomaj

OŠ Vojnik je med najboljšimi 
v državi

V Mariboru je 10. maja 2011 potekala slavnostna podelitev 
priznanj državnim nagrajencem projekta »Evropa v šoli 2011 
– Prostovoljstvo«. Med povabljenimi so bili tudi učenci OŠ 
Vojnik, saj so 2. mesto osvojile učenke: Rebeka Vrečar, Klara 
Podergajs in Petra Zorko s projektno nalogo »Imam novega 
dedka in babico«, katere mentorica je bila Irena Kalšek. Na 
literarnem področju je 3. mesto osvojil Miha Čakš z delom 
»Hitimo na pomoč«, mentorica je bila Milanka Kralj. 

Irena Kalšek

Osnovna šola Vojnik 
ima talent

Na OŠ Vojnik so že drugo leto organizirali prireditev »OŠ 
Vojnik ima talent«. Z njo želijo spodbuditi učence, da pokažejo 
svoje sposobnosti, ki pri samem izvajanju pouka velikokrat 
sploh ne pridejo do izraza. 

V četrtek, 12. maja 2011, ob 16. uri,  je prireditev, ki je 
potekala v Kulturnem domu v Vojniku, privabila zelo veliko 
število gledalcev in poslušalcev. Predstavilo se je petdeset 
učencev v devetih različnih točkah, svoje dobre sposobnosti 
pa so pokazali tudi povezovalci programa. Strokovna komisija, 
sestavljena iz učiteljev šole, je izbrala tri najboljše točke, med 
finalisti pa so ‹›zvezdo›› večera izbrali poslušalci v dvorani. 
Največ glasov je prejel Niko Armič iz Lemberga, učenec 2. 
razreda, ki je na zaključku še enkrat navdušil dvorano s svojim 
petjem in prijetnim nastopom.   

Milena Jurgec
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Na tekmovanju «Za čiste zobe ob zdravi 
prehrani» zmagali tretješolci iz POŠ Nova 
Cerkev

V letošnjem šolskem letu 2010/2011 je tretješolcem iz POŠ 
Nova Cerkev uspelo zmagati na tekmovanju „Za čiste zobe ob 
zdravi prehrani“, ki ga organizira JZ Zdravstveni dom Celje, OE 
zobozdravstvo.

S tretješolci smo se v ta namen  z veseljem udeležili zaključne 
prireditve, ki je bila v četrtek, 2. junija 2011, na Planetu TUŠ 
v Celju. Zahvala gre vsem nam in Karlini Praprotnik, ki nas je 
ves čas spodbujala, da smo pridno skrbeli za čistost svojih zob. 
Prejeli smo priznanje in nagrado ter si ogledali plesno predstavo. 
To je spodbuda, da bomo tudi v prihodnje skrbeli za svoje zdravje 
in zdravje svojih zob.

Suzana Jelenski Napotnik 

Grafična delavnica v POŠ Nova Cerkev
V mesecu aprilu smo na POŠ Nova Cerkev gostili vsestranskega 

umetnika iz Globoč - Jožeta Žlausa. V uvodnem delu nam je 
predstavil najpogostejše načine oblikovanja pisanic v Sloveniji in 
nam primerke tudi pokazal. 

Podrobneje smo si ogledali postopek grafičnega odtisa motiva 

slovenskih pisanic, katerih matrice je izdelal sam. Vsak otrok si je 
sam naredil tri odtise različnih motivov pisanic, izdelek pa potem 
sam dokončal ob mentorstvu svojih razredničark. Spoznali smo 
veliko novega, zraven pa neskončno uživali, za kar se našemu 
gostu iskreno zahvaljujemo.

Sabina Penič 

UČENCI POŠ SOCKA – NAJBOLJŠI V ZBIRANJU 
ODPADNEGA PAPIRJA 

Na naši šoli učenci celo leto pridno zbirajo star papir. Letos smo 
zasedli  1. mesto v količini zbranega papirja in tako premagali vse 
šole celjske regije. Družba Simbio nas je povabila na zaključno 
prireditev na Celjsko kočo, kjer so pripravili pester program, 
pogostitev in nam podelili nagrade. 

Nataša Čerenak

ZAKLJUČEK PROJEKTA »OD GOZDA DO ŽAGE«
Projekt smo zaključili s popoldanskim srečanjem otrok in 

staršev. V naravi med zelenjem smo pripravili razstavo, kjer so 
si lahko starši skupaj z otroki pogledali, kaj vse smo doživeli in 
ustvarili v času raziskovanja gozda. Hkrati pa so lahko otroci 
obudili spomine na posamezni dogodek in ga podoživljali skupaj 
s starši. Poleg razstave pa smo naše srečanje popestrili tudi z 
delavnico, kjer so lahko otroci skupaj s starši ustvarjali skulpture 
iz lesa. Preživeli smo res lepo popoldne.

Sabina Tavzes

Spomladanski utrip dogajanja 
na POŠ Nova Cerkev

Na POŠ Nova Cerkev se poleg osnovnega pouka odvijajo 
raznovrstne dejavnosti, ki bogatijo predvsem življenje učencev te 
šole.

Teden Rdečega križa

V tednu Rdečega križa nas je obiskala predsednica KO RK 
Katica Pešak. 

Predstavila je pomen, način delovanja in osnovne dejavnosti 
RK. Poslovili smo se prepričani, da bomo kot prostovoljci čim 
večkrat storili kakšno dobro dejanje.

Ob dnevu Evrope
Ob dnevu Evrope smo odkrivali posebnosti Amsterdama in 

Dunaja. Z Ireno Krajnc, aktivno članico TD Nova Cerkev, smo 
izdelovali rože iz krep papirja. Tako smo si v parku ob šoli 
pričarali šopek nizozemskega cvetja. Ob spoznavanju Dunaja smo 
se zavrteli v ritmih dunajskega valčka in uprizorili Levstikovo 
pripovedko Martin Krpan.

POŠ NOVA CERKEV
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OBISKALI SO NAS VOJAKI
V zadnjem tednu meseca maja so nas obiskali pripadniki 

Slovenske vojske, natančneje pripadniki 9. bataljona zračne 
obrambe (9. BZO)  iz vojašnice Cerklje ob Krki. Otrokom 

so predstavili delo vojaka - v smislu pomoči in reševanja ob 
naravnih nesrečah in opremo, ki jo uporabljajo: uniforme 
za različne priložnosti (bojna, svečana, puščavska), taktični 
jopič, zaščitna maska idr. Prikazali so nam kako se maskirajo 
z maskirno barvo, v čemer so se imeli otroci možnost tudi sami 
preskusiti. Preskusili pa so se lahko tudi v komunikaciji preko 
radijske zveze in »okušali udobje« vojaškega terenskega vozila.

 Nina Kotnik

ZAKLJUČEK PROJEKTA V 
SODELOVANJU S TZS

Projekt, ki smo ga naslovili: «Kaj vse je iz lesa? oz. Kako iz 

Na tenis igrišču pri Koprivnikovih v Socki 
Z Borisom Žerovnikom smo spoznavali osnove teniških udarcev 

in gibanja. Ugotovili smo, da je tenis super šport in počitnice bodo 
nudile dovolj možnosti za izpopolnjevanje tehnike.

Za čudovito dopoldne se zahvaljujemo Koprivnikovim in 
Borisu Žerovniku.

Zaključni piknik
Pri sošolki Katji Mastnak smo v Vizorah preživeli igrivo športno 

dopoldne. Za zabavo je poskrbela gostiteljica, Suzana Mastnak, 
za super malico pa Picerija MC, od koder nam je Nada dostavila 
pizze v simpatično poslikanih škatlicah.

Ida Grobelnik, 
POŠ Nova Cerkev

Osnovne šole

PRVOŠOLCI OŠ VOJNIK V KEKČEVI 
DEŽELI

V četrtek, 26. maja 2011, smo se prvošolci iz OŠ Vojnik, 
odpeljali proti Kranjski Gori Kekčevim dogodivščinam naproti. 
Obiskali smo Kekčevo deželo in se srečali z junaki iz pravljic 
in pesmic, o katerih smo brali in prepevali v šoli. Bedanca smo 
prepodili z ukanjem, Kekec pa nas je po skrivnih poteh popeljal 
do svoje hiše. Teta Pehta nas je pogostila z zeliščnim čajem in 
dobrim pecivom. Na poti domov smo veselo prepevali. 

Urška Agrež in Anka Krajnc,
OŠ Vojnik

Učenci so izdelovali rože iz krep papirja

drevesa nastane pohištvo?«, smo  zaključili z razstavo likovnih 
izdelkov in fotografij dogajanja tekom projekta. Po ogledu 
razstave so otroci skupaj s starši sodelovali v delavnicah, kjer so 
izdelali zanimive predmete iz lesa.  

Nina Kotnik
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V SORŽEVEM MLINU
Bilo je lepo torkovo dopoldne. Drugošolci iz Vojnika smo 

se odpravili v Soržev mlin. Na pragu domačije nas je sprejel 
Oton Samec. Predstavil nam je svoje delo in povedal, kaj bomo 
doživeli ta dan. Najprej smo si ogledali travnik in polje. Izvedeli 
smo, kaj vse raste na njivah. Veliko nas je prvič videlo piro. 
Po malici smo si ogledali mlin, mlinsko kolo in potok, ki teče 
mimo mlina. V mlinu je bilo hrupno. Poskusili smo različne 
vrste moke, otipali različno zrnje in izvedeli veliko novega. 
Na koncu smo na travniku ob mlinu zapeli in zaplesali ljudsko 
pesem Ob bistrem potoku.

Veseli in polni novih doživetij smo se odpravili nazaj v šolo. 
Obljubili pa smo, da še pridemo, saj je veliko stvari, ki nas bodo 
še pritegnile in ki jih gospodar Oton tako čudovito predstavi.

Učenci 2.a in 2.b OŠ Vojnik 
z Milanko, Matejo in Jelko

Planinci iz Nove Cerkve se veselijo pomladi
Takoj, ko so prvi zvončki, telohi in žafrani pokukali na plano, smo se planinci iz Nove Cerkve odpravili na pohod. Bil je res pravi 

spomladanski pohod z malo sonca, snega, vetra in čudovitimi znanilci pomladi.

Vojniški prostovoljci še 
vedno med najboljšimi

V ponedeljek, 20. junija 2011, so bili, tako kot že nekaj let 
zapovrstjo, učenci OŠ Vojnik povabljeni na podelitev priznanj 
za najboljše prostovoljce leta. 

Podelitev je bila na Brdu pri Kranju. Priznanja je podeljeval 
predsednik države dr. Danilo Türk. Priznanja so prejele članice 
krožka za prostovoljno socialno delo: Klara Podergajs, Rebeka 
Vrečer, Petra Zorko, Hana Potočnik, Klara Mirčeta, Lara 
Brecel Ojsteršek in Laura Jesenek. Mentorica Irena Kalšek pa 
je prevzela priznanje, ki ga je prejela šola, za naj prostovoljni 
projekt »Imam novega dedka in babico«, za katerega so izdelali 
tudi projektno nalogo. 

Po končani podelitvi so se s predsednikom tudi fotografirali. 

Irena Kalšek

Odpravili smo se na Strnadov travnik in v Lindeško dolino. 
Čudovito sončno jutro nam je vlilo energijo za začetek pohoda 
izpred šole v Socki. Pred prvim vzponom smo si pogledali 
tamkajšnjo graščino v Socki ter se sprehodili skozi park. Nato 
smo pot nadaljevali skozi gozd vse do vrha, kjer nas je čakal 
sneg. V koči ŠD Socka sta nam Gregor in Karmen pripravila 
domač čaj in toplo malico. Vendar nas je čudovita narava vabila 
dalje, zato smo se odpravili še v Lindeško dolino. Ob »vstopu« v 
to čarobno dolino nas je razveselil sneg, zato je sledilo obvezno 
kepanje. V dolini, kjer vladata mir in tišina, sprostitev za dušo 
in telo, je sicer močno pihalo, vendar nam to ni vzelo energije 
za igranje nogometa ter sprehoda do razgledne točke, od koder 
smo lahko videli Vitanje z okolico. Spočili in ogreli smo se v 
vikendu Gabriela Omerza. Polni vtisov in malce utrujeni smo 
se s kombijem vrnili pred šolo, kjer smo ponosno pokazali na 
hrib, ki smo ga osvojili. Zahvala velja Idi Grobelnik, ŠD Socka, 
Gabrielu Omerzi ter vsem, ki ste nam polepšali ta pohod.

 Natalija Mažič, 
POŠ Nova Cerkev 
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Postali smo člani 
Rdečega križa 

Učenci prvega in drugega razreda so postali mladi člani Rdečega 
križa. Obiskala nas je Katica Pešak.  

Predstavila je organizacijo Rdeči križ in njeno delovanje. Z 
učenci se je pogovorila tudi o medsebojni pomoči, o pomoči 
prikrajšanim, starejšim. Vsi učenci so dobili darilo in publikacije 
Rdečega križa.

V mesecu maju smo z učenci sodelovali v humanitarni akciji 
Pokloni zvezek, v kateri smo zbirali zvezke za otroke.

Maja Kovačič,
POŠ SOCKA

EVROPSKA VAS – 
EVROPSKE PRESTOLNICE 
Letošnja tema projekta Evropska vas na naši šoli so Evropske 

prestolnice. Z učenci smo zato na zemljevidu poiskali države 
Evropske unije in njihova glavna mesta, nato pa je vsak razred 
pripravil plakat in predstavil dve mesti. Nato smo se lotili 
izdelovanja iger. 

V prvem in drugem razredu smo izdelali karte Črni Peter 
s fotografijami evropskih prestolnic, v 3. in 4. razredu igro 
Spomin, v 5. razredu pa igro Človek ne jezi se. Ko so bile igre 
izdelane, nas je čakal pa najlepši del dneva – igra s pravkar 
narejenimi igrami. 

Bil je zanimiv dan. Izvedeli in naučili smo se veliko novega, 
ob tem pa še neizmerno uživali.

Maja Kovačič,
POŠ SOCKA

Osnovne šole

Športni dan skupaj s starši
V sončnem  sobotnem jutru smo se z učenci in starši zbrali 

pred šolo in se odpravili na pot. Naš cilj je bil Strnadov travnik. 
Po dobri uri hoje smo prispeli na cilj, kjer se nam je odprl pogled 
na čudovito planjavo. Tam smo se najprej okrepčali, nato pa so 
sledile športne igre in prijetno druženje. Okoli poldneva smo se 
vrnili proti šoli. Za vse nas je bilo to prijetno družinsko druženje, 
saj so se skorajda vse družine udeležile pohoda. Skupaj smo 

odkrivali lepote Socke in sobotno dopoldne izkoristili za prijetno 
druženje. Zahvaljujemo se Majdi Špegelj, ki nas je presenetila 
s še toplimi rogljički in poskrbela, da nismo bili žejni ter 
Športnemu društvu Socka za pomoč pri izvedbi športnega dne. 

Nataša Čerenak,
POŠ SOCKA 
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PLANINSKI POHOD – 
KLEMENČA JAMA

V soboto, 4. junija 2011, smo se kljub deževni noči odpeljali 
v Logarsko dolino. Pri Domu planincev smo izstopili in se 
odpravili proti Klemenči jami. 

Čeprav je bilo vreme oblačno, nam je bilo pri hoji navzgor 
vseeno vroče. Na poti smo opazovali veliko malih in zanimivih 
živalic, pa tudi polno malih slapov je bilo od nočnega dežja. Ko 
smo prispeli do koče, sta nas že pričakala prijazna oskrbnika. 
Oskrbnik nas je odpeljal v gozd in nam razkazal razne živali 
in rastline. Videli smo tudi »lepi čeveljček«. Zelo zanimiva je 
bila velika skala, ki se je pozimi utrgala s stene in se skotalila 
do gozda. Za seboj je pustila pravo razdejanje in polomljena 
drevesa. Po ogledu gozda smo odšli na kosilo. Ko smo se 
spočili, smo si še ogledali veliki macesen. Bil je tako debel, da 
nas ga je sedem komaj objelo. Polni lepih dogodivščin smo se 
odpravili nazaj v dolino, kjer nas je čakal kombi. Kljub deževni 
vremenski napovedi smo prišli domov brez kaplje dežja.

Mojca Podjavoršek

Osnovne šole

PLANINSKI POHOD – 
GORA OLJKA

V soboto, 7. maja 2011, smo se učenci planinskega krožka 
odpravili na planinski pohod na Goro Oljko. 

Do Polzele smo se peljali s kombijem, od tam pa pot nadaljevali 
peš. Najprej smo se vzpeli na hrib Vimperk. Od tam so nas po 
hladni gozdni senci, imeli smo namreč zelo lepo vreme, vodili 
po grebenih hribov do vrha Gore Oljke, postaje križevega pota. 
Na gori smo se okrepčali in odpočili, nato pa se vrnili do Polzele, 
kjer nas je že čakal kombi. Preživeli smo zelo lep dan.

Mojca Podjavoršek

Mladi planinci OŠ Vojnik 
7. maja, na prelep sončen dan, smo se planinci prvošolci OŠ Vojnik z učiteljico Anko Krajnc in vzgojiteljico Jelko Kralj, zbrali v 

Pečovniku pred  gasilskim domom. Pridružili so se nam tudi planinci prvošolci iz Nove Cerkve z učiteljico Sabino Penič.
Pred pohodom smo se s svojim planinskim pozdravom 

pozdravili, učiteljica Anka pa nas je namazala z zaščitno kremo 
proti klopom. 

S polnimi nahrbtniki in veliko dobre volje, nas je vzgojiteljica 
Jelka vodila čez Vipoto po lepo utrjeni  gozdni poti, kjer smo 
videli veličastno staro in najvišjo duglazijo v Sloveniji - iglasto 
drevo. Med potjo pa smo spoznavali tudi druga gozdna drevesa.

Po eni uri prijetne hoje so se nam že oglašali lačni želodčki in 
z veseljem smo pokukali v svoje nahrbtnike ter se naužili dobrot.

Pesem nas je spodbudila k urnemu koraku, vmes pa seveda igra 
hoje, da smo hodili v koloni kot se spodobi. 

Med potjo se je ponudil  lep razgled na mesto Celje in učiteljica 
Anka nas je tudi tokrat ustavila in fotografirala. Medtem pa 
sta vzgojiteljica Jelka in učiteljica Sabina izginili. Počasi smo 
nadaljevali pot, v upanju, da dohitimo obe učiteljici. Naenkrat 
izza drevesa zarjove grozen glas, ki nam je pognal strah v kosti. 
Ja seveda, Jelka in Sabina sta nas uspešno prestrašili. Nato pa 
znova smeh in veselje, ki sta nas pospremila do vrha - in že smo 
bili pred Celjsko kočo.

Drugi postanek je bil daljši in igrivejši, saj so se učenci 

preizkusili v različnih spretnostih in naužili iger na eko igralih, 
se okrepčali, nato pa z lažjimi nahrbtniki vkorakali po drugi poti 
v dolino.

Pred stopnicami, ki vodijo do gasilskega doma, pa smo 
pozvonili na zvonec želja in upamo, da se nam želje uresničijo. 

Lidija Eler Jazbinšek
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POHOD NA ŠMOHOR
V soboto, 11. junija 2011, smo se planinci 2. in 3. razreda OŠ 

Vojnik zbrali na železniški postaji v Celju. 

Vlak nas je odpeljal do Laškega, od tam pa smo se v sončnem 
dopoldnevu povzpeli najprej do razgledne točke na Maliču, nato 
pa na Šmohor. Pri planinski koči smo z malico poskrbeli za lažje 
nahrbtnike in si ob igri nabrali novih moči za spust v dolino. 
Vračali smo se skozi Tremarje, kjer so nas pričakali starši. S 
pohodom, polnim novih lepih doživetij, smo zaključili letošnje 
planinsko potepanje. Zahvaljujeva se Mihaelu Kralju za pomoč 
pri vodenju mladih nadobudnih planincev na Šmohor in Ireni 
Gorenak za vodenje na ostalih pohodih.

Urška Agrež in Milanka Kralj

Osnovne šole

Šolski plesni festival
Učenci osnovne šole Frankolovo zelo radi plešejo, kar 

dokazujejo z udeležbo na plesnih vajah Šolskega plesnega 
festivala že tretje leto.

Učenci OŠ Frankolovo zelo radi plešejo, kar dokazujejo z 
udeležbo na plesnih vajah Šolskega plesnega festivala že tretje 
leto. To je, poleg pevskih zborov, najbolje obiskana interesna 
dejavnost na šoli, saj jo obiskuje tretjina učencev šole od 1. do 
9. razreda. Vsako leto jo zaključimo s šolskim tekmovanjem, 
kjer najboljših 6 iz vsake skupine (B in C) zastopa našo šolo 
na področnem tekmovanju. Pomerijo se v plesnih zvrsteh: pop, 
hip hop in latino. Letos smo se preizkusili tudi v plesnih parih, 
kjer nam je s svojim plesnim znanjem pomagala Kaja Poteko. 
Udeležili smo se področnega tekmovanja ŠPF in pokazali svoje 
znanje v angleškem valčku, cha cha cha-ju in tehno swingu.

Ples je zdrav in zabaven način rekreacije in druženja, zato ga 
bomo gojili tudi v prihodnje.

Suzana Šafarič

ČETRTOŠOLCI OŠ VOJNIK 
IN PODRUŽNIC V 

PLANINSKI ŠOLI V NARAVI 
Konec meseca aprila so četrtošolci preživeli prečudovit teden 

v Gorenju nad Zrečami. Program šole v naravi je nudil učencem 
pestrost na naravoslovnem, družboslovnem in športnem 
področju. Po pestrem dnevnem dogajanju je sledil še sproščujoč 
zabaven večer. 

Otroci so naravo doživeli v vsej svoji lepoti, nepozabna pa 
so bila tudi druženja s sošolci in učitelji. Četrtošolci so se prvič 
preizkusili na poti k samostojnosti in se odlično izkazali. 

Nataša Čerenak 
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Vrtci

Naše romanje se nikoli ne konča le s sveto mašo, zato smo se 
razdelili v tri skupine, glede na starost otrok. Najstarejši otroci 
so skupaj s starši odšli k Sorževemu mlinu, kjer so si ogledali 
mlin, žago in živali, na koncu pa se pomerili še v vlečenju vrvi. 
Otroci srednje starostne skupine so si s starši pri gasilnem domu 
ogledali gasilske avtomobile, gasilce in njihove pripomočke. 
Sodelovali so lahko v »gašenju« in v igri prenašanja vodnih 
balonov na papirnatih krožnikih. Najmlajši otroci pa so odšli 
rajat k šolskemu igrišču, kjer so ob igranju vzgojiteljice na kitaro 
plesali, prepevali in se igrali s starši.

Na šolskem igrišču smo se nato zbrali vsi, kjer smo si 
povrnili moči z malico iz nahrbtnika in se osvežili s sokom. 
Skupno druženje je bilo kar prekratko, saj nas je kmalu pregnal 
dež, ki smo se ga ves dan kar malce bali. Romanje bo vsem 
ostalo v lepem spominu, zato bi se posebej radi zahvalili vsem 
sodelujočim, posebej pa gostiteljem Alojzu Vicmanu, Slavku 
Jezerniku in Otu Samcu za pomoč pri izvedbi ter osnovni šoli 
za uporabo igrišča in sanitarij. Kam pa nas bo pot popeljala 
naslednje leto? Pustimo se presenetiti.

Erika Jus

ZAKLJUČNO ROMANJE 
VRTCA DANIJELOV 

LEVČEK
Šolsko leto se počasi bliža koncu in tudi letos smo se, tako kot 

vsako leto, udeležili zaključnega romanja. Tokrat smo se otroci, 
starši in vzgojitelji iz vseh treh enot vrtca (10 skupin) v petek, 
3. junija 2011, zbrali na romanju v Novi Cerkvi. Najprej smo 
se udeležili svete maše, ki jo je po toplem sprejemu domačega 
dekana Alojza Vicmana daroval direktor našega vrtca in 
celjski opat Marjan Jezernik. Sveto mašo je popestrilo otroško 
prepevanje in sodelovanje nekaterih otrok in staršev.

Sodelovali so vsi zaposleni vrtca in starši, ki so se nam 
priključili po 14. uri. Slednji so pripeljali še tovorna vozila.

V šoli so nam pomagali gospa ravnateljica, vodja kuhinje, 
hišnik in čistilke. Nadaljevali smo še v soboto in nedeljo. V 
ponedeljek, 6. junija, smo zaživeli v »novem« okolju. Le otroci 
izmenične skupine so ostali v svojih prostorih.

Selitev vrtca
V petek, 3. junija 2011, smo imeli delovno akcijo. Dopoldan so 

otroci v skupinah zlagali, pripravljali, prenašali in pospravljali 
vse, kar bi še bilo uporabno. Ampak uporabno je lahko vse! 
Že kot »eko frajerji« so se naučili, da se stvari lahko ponovno 
uporabijo. In tako smo selili: razni material za dejavnosti otrok, 
razna sredstva, opremo igralnic, garderob in kuhinje. 
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Vznemirjeni in z velikim pričakovanjem, da dela za nov 
vrtec končno stečejo, vstopamo v novo izkušnjo. Vrtec deluje v 
Vojniku na treh lokacijah. 

Aktualno iz vrtca Mavrica 
Vojnik

Toliko lepega in zanimivega se dogaja vsak dan, teden … , a 
vendar sta bila za nas zadnji teden v maju in prvi teden v juniju 
tako vznemirljiva, da nam je zastajal dih. Zakaj? Pripravljali 
smo se na selitev, uvajali v življenje na novih lokacijah, opazovali 
rušenje in še bi lahko našteli. 

Vse to je dodalo projektom, natečajem, obiskom in 
sodelovanjem svoj čar. 

V šoli smo že pred našim uradnim bivanjem pozdravili 
ravnateljico in si ogledali prostore, kjer so iz učilnic nastale 
igralnice.

Veselo je bilo druženje z učenci in prvi dnevi v šoli so hitro ter 
zanimivo minili. Polovica otrok je bodočih šolarjev – in prehod 
bo kot nalašč zanje!

Mojca Vasle

OBJELI SMO VRTEC
V sredo, 1. junija 2011, po slavnostnem podpisu pogodbe 

med občino Vojnik in CMC, smo v vrtcu Mavrica Vojnik objeli 
vrtec. Poslovili smo se tako zaposleni, otroci, starši, župan s 
sodelavkami in mediji.

Zaželeli smo si: »SREČNO MAVRICA na poti k novemu 
vrtcu!« Verjamemo, da je na koncu mavrice zaklad. 

V tem času bomo na treh lokacijah: v enoti Vojnik 1, na 
Prušnikovi – v objektu, ki ostane (bil zgrajen leta 2000) ter v OŠ 
Vojnik. Vsem – ravnateljici in kolektivu OŠ Vojnik - hvala za 
pripravljenost »domovanja« vrtca v šolskih prostorih. 

Zvonka Grum, 
ravnateljica

Vrtci
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Obvestilo vinogradnikom 
in vinarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v 
tem letu izvaja povečan nadzor nad obveznimi vpisi v evidence, ki 
spadajo v pristojnost MKGP. Zato vas obveščamo o obveznostih, 
ki izhajajo iz veljavnega Zakon o vinu in predpisov, ki urejajo 
živila:

 1.  Vpis v register pridelovalcev grozdja in vina
V register pridelovalcev grozdja in vina so se dolžni vpisati 

vsi, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov; tisti, ki obdelujejo 
manjšo površino pa le, če pridelek tržijo. V register se vpišete na 
upravni enoti.

2.  Prijava pridelka grozdja in vina
Pridelek grozdja, mošta in vina so dolžni prijaviti vsi 

vinogradniki in vinarji, ki obdelujejo vsaj 0,1 ha vinogradov 
in tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo. 
Prijava pridelka se izvede na upravni enoti do 20. novembra, po 
trgatvi.

Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti 
(zadrugi), ni treba prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če 
to obvezo v njihovem imenu opravi klet oz. zadruga. Če oddajo 
le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka.

3.  Prijava zalog vina
Pridelovalci, ki so dolžni prijaviti pridelek grozdja in vina, 

morajo na upravni enoti vsako leto do 7. septembra prijaviti 
zaloge vina, ki so jih imeli v kleti na dan 31. julija istega leta.

4.  Vpis v register živilskih obratov
V register živilskih obratov se morajo vpisati vsi, ki pridelujejo 

vino in ga tržijo. Vloga za registracijo živilskega obrata se odda 
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Služba 
za identifikacijo in registracijo živali, obrazec je dostopen na 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/varna_hrana/
register_obratov/.

Zaradi zgoraj naštetega Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano poziva vse vinogradnike in vinarje, 
ki:

nimajo v register vpisanih vseh svojih vinogradov ali
niso prijavili pridelka letnika 2010 ali
niso prijavili zalog za leto 2010,
da to obvezo čimprej izpolnijo tako, da se zglasijo na 

najbližji upravni enoti in oddajo ustrezno prijavo. 
Vinarji, ki še nimajo registriranega živilskega obrata in 

bi ga morali imeti, pa naj čimprej oddajo vlogo za vpis na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Kultura - Aktualno

slovenskih kmetij«. Tradicionalna prireditev povezuje slovenske 
kmetije z območja Slovenije in zamejstva z dobrotami, ki jih 
pridelujejo pridne roke gospodinj in gospodarjev naših kmetij.

S priznanji za kakovost izdelkov so v 22. letih uveljavili 
zaščitno blagovno znamko “Dobrote slovenskih kmetij”, ki 
temelji na domačem znanju in prenosu znanja med generacijami 
na kmetijah. Ob vsesplošnem nezadovoljstvu v osnovni 
kmetijski pridelavi, so dobrote svetla točka in predstavljajo 
tržno nišo za tiste kmetije, ki nadgradijo pridelavo s predelavo 
ter neposredno prodajo izdelkov. Današnji potrošnik je vedno 
bolj zahteven pri nakupu, ker hoče vedeti kje, na kakšen način 
in iz katerih surovin so narejeni izdelki za prehrano.

Letos je bilo na ocenjevanje prijavljenih 1.369 izdelkov, od 
tega 8 iz občine Vojnik. In rezultat: 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti 
priznanji.

Še posebej pa smo lahko ponosni na posebno priznanje »znak 
kakovosti«, ki ga je po treh zaporednih zlatih priznanjih prejela 
Korošec Fanika iz Rakove Steze za krušni izdelek: pletenico.
Izdelovalec: Izdelek: Priznanje:
Korošec Fanika, Rakova Steza 5, 
Frankolovo

pletenica Zlato

Karo Edita, Lindek 7, Frankolovo orehovi kvašeni 
rogljički

Zlato

Karo Edita, Lindek 7, Frankolovo keksi na stroj Srebro
Goršek Hilda, Lipa pri Frankolovem 
9, Frankolovo

ajdov kruh z 
orehi

Srebro

Goršek Hilda, Lipa pri Frankolovem 
9, Frankolovo

jabolčni kis Bron

Štokojnik Agata, Nova Cerkev 50a, 
Nova Cerkev

suha salama Bron

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

PONOSNI NA DOBROTE 
NAŠIH KMETIJ

Med 19. in 22. majem je na Ptuju, v idiličnem okolju 
minoritskega samostana, potekala že 22. razstava »Dobrote 
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(Ne)znane osebnosti v občini Vojnik – 2. del
V tej številki vam bom predstavila drugi del (ne)znanih Vojničanov, ki so imeli 
precejšnjo vlogo v tedanjem javnem življenju.

Stepišnik Lovro (narodni buditelj, * 28. jul. 1834 v Arclinu, † 16. febr. 1912 v Slov. Bistrici): Osnovne 
šole ni obiskoval; zanimanje za slovenščino so mu zbudili župnik Križ, mladostni prijatelj in izobraženi, nekdaj 
študirajoči, kmet Miha Rušnik. Od l. 1850 je zasebno popisoval vreme, letino, zbiral ljudske vremenske pregovore, 
zapisoval pohorske ljudske pravljice, uganke. Kot dopisnik SGp-ja je pisal: o slovenskem pouku za kmetijstvo 
na ljudskih šolah; o pravilni hrambi žit; o skrbi za prosvetljene narodne župane; o Bralnem društvu; o kmetovem 
napredku; o enakopravnosti slovenščine v javnem življenju, slovenskem pouku na mariborski kmetijski šoli, o 
skrbi za starine ...  

Iskrač Jožef – Frankolski (pesnik, * 1836 v Loki na Frankolovem pri Vojniku, †  4. julija 1900 v Razdelu pri Novi Cerkvi): 
Najprej se je lotil kmetovanja v Črešnjicah, postal mlinar v Špitaliču pri Konjicah, kjer je bil nekaj časa tudi župan, nazadnje je bil 
posestnik v Razdelu. L. 1859 je začel pisati narodne pravljice in pripovedke. Največje njegovo delo je epska pesnitev v 15 spevih 
»Veronika Deseniška« (1863), izšla s psevdonimom Frankolski v Janežičevem »Cvetju iz domačih in tujih logov«. 

Pukmeister Vijanski Janko (pesnik in pisatelj, * 20. jun. 1837 v Vinjah pri Novi Cerkvi (od tod psevdonim Vijanski), † 25. 
maja 1862 v Laškem): Za slovensko besedo se je navdušil na gimnaziji, gotovo ne brez vpliva opata Matije Voduška in začel pisati. 
Zbiral in pisal je povestice, domače in tuje ljudske šege, anekdote, narodno blago, opise domačih krajev, članka iz gozdarstva; za 
Vodnikov spomenik l. 1859 je prispeval Zgodovinski odlomek in 2 pesmi: »Serdce vtolaženo« in »Moja uteha«. Proti koncu l. 1861 
je izdal almanah »Nanos - Slovenski zabavnik za l. 1862«.

Škoflek Radoslav – Jakob (narodnoobrambni delavec, * 13. jul. 1840 v Strmcu pri Vojniku (Nova Cerkev), †  29. maja 
1907 v Vojniku): Bil je učitelj in pomožni učitelj, vodil je osnovno šolo na Vranskem, v Mozirju, v Braslovčah, v Lehnu pri Ribnici 
na Pohorju, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu pa cirilmetodijsko šolo 1897 do upokojitve l. 1902; užival jo je v Vojniku, do konca kot 
največja opora slovenstvu. Ker je bil pevec, je povsod ustanavljal pevska društva; vodil pevske zbore, čitalnice, bralna društva; 
sodeloval pri ustanavljanju sokolskih in učiteljskih društev. Zaradi narodnega dela so ga preganjali Nemci in nemčurji.

Viri:
1.      Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU 
2.      www.dlib.si

Lucija Šolinc-Ovtar
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Vsi tisti, ki so se odločili preživeti nedeljski popoldan v 
prijetnem ambientu graščine Socka, so zadovoljno ploskali 
nastopajočim, ki jih ni bilo malo. 

Predstavili so se otroci POŠ Socka, Vokalna skupina domačega 
kraja, Ljudski pevci Trta iz Zavrča, Ljudski pevci in godci 
z Vinske Gore, Ljudske pevke iz domačega kraja, Trio Vrč, 
Etno skupina Vrajeva peč ter ostali. Prvič se je predstavila tudi 
Folklorna skupina iz Socke.

Organizator je prav tako poskrbel za bogato kulinarično 
ponudbo. Videti pa je bilo moč tudi stojnico s prodajanjem doma 
narejenega nakita. Vse skupaj je bilo precej grajsko, kot se za 
graščino Socke spodobi.

Andreja Štravs
Foto: Andreja Štravs

„Socka poje, pleše in igra“ navdušila obiskovalce
V nedeljo, 26. junija, je grajsko dvorišče graščine Socka ponovno zaživelo. Skrbno pripravljen program v organizaciji Kulturnega 

društva Socka je navdušil več kot 200 obiskovalcev te - zdaj že - tradicionalne prireditve „Socka poje, pleše in igra«.

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.

Etno skupina Vrajeva peč Ljudski pevci

Več kot 200 obiskovalcev grajskega dvorišča pri graščini Socka

Vokalna skupina domačega kraja

Otroci POŠ Socka navdušili s programom
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Revija pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna
Tradicionalno srečanje odraslih pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna, ki se je po nekaj letih uveljavilo kot utečena spomladanska 

revija, potujoča po različnih krajih od koder prihajajo zbori, je bilo letos v torek, 19. aprila, v Vojniku. 

Gostitelj je bil tokrat domači Mopz France Prešeren, poleg 
njega pa so se predstavili še štirje moški zbori s Frankolovega, iz 
Nove Cerkve in dva z Dobrne (zbor kulturnega društva in zbor 
upokojencev). 

Ženske glasove je zastopala zasedba z Dobrne, edini mešani 
sestav pa so bili vojniški upokojenci. Vsak sodelujoči je pripravil 
tri skladbe po lastnem izboru. Večina se je odločila za program, 
ki so ga predstavila 6. maja na medobčinski reviji v Celju. Pevci 

so z zanimanjem prisluhnili drug drugemu in tudi aplavzov ni 
manjkalo. Prireditev je odlično povezovala Mateja Zakelšek. Iz 
rok župana Bena Podergajsa so vsi zborovodje prejeli koristno 
darilo - notno zbirko, zbori pa priznanja za sodelovanje. 

Za pogostitev je tokrat poskrbela kuhinja OŠ Vojnik ob 
materialni podpori Občine Vojnik. 

Pevci takšno obliko druženja domačih zborov pozdravljajo, 
marsikdo pa predlaga, da bi prireditev lahko povezali s katerim 
od pomladanskih praznikov ali dni, ki jih posebej obeležujemo in 
jo ponudili kot kulturni program. 

Naslednje leto bo srečanje na Dobrni, Mopz Vojnik pa vsem 
zborom, njihovim pevovodjem in drugim nastopajočim za 
letošnji nastop čestita in se zahvaljuje.

E. K. Sorčan
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Pevke iz Jirkova so si namreč lansko leto ob obisku Vojnika 
ogledale tudi Galerijo Piros v Globočah in že takrat je bilo 
dogovorjeno, da bo Jože Žlaus razstavljal grafike na Češkem. 
Avtor je 4. junija predstavil 40 svojih grafik iz ciklusa »Lepote 
Slovenije« v galeriji idiličnega gradu »Červený Hrádek« nad 
mestom Jirkov.  Na otvoritvi razstave so pevke ŽKS Jirkov 
presenetile in zapele kar tri pesmi v slovenščini, prvič pa se je 
predstavil tudi trio Kitarakon v sestavi: Milke Kladnik – Sorčan 
na kitari, Jelke Žlaus na kitari in Jožeta Žlausa na kontrabasu. 
Predstavili so nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Na otvoritev 
razstave je prišla tudi slovenska veleposlanica v Pragi Smiljana 
Knez s soprogom in bila zelo navdušena nad predstavitvijo 
delegacije iz Slovenije. 

Jelka Žlaus

Razstava grafik Jožeta 
Žlausa v Jirkovu na Češkem

Na slavnostni koncert ob 40-letnici Ženskega komornega zbora 
- ŽKS iz Jirkova na Češkem so bili povabljeni tudi predstavniki 
pobratenih zborov iz Vojnika in Šentjurja. Na praznovanje zbora 
je bil povabljen tudi Jože Žlaus s svojo razstavo grafik. 

Kultura - Aktualno

Obisk na Češkem
Od 3. do 5. junija se je manjša delegacija iz Vojnika in 

Šentjurja udeležila dogodkov ob 40-letnici delovanja Ženskega 
komornega zbora Jirkov na Češkem, ki že vrsto let uspešno 
sodeluje s Slovenijo na kulturnem področju. Predsednica zbora 
Hana Kultová je povabila delegacijo Moškega zbora KUD 
France Prešeren iz Vojnika že lani, ko je ŽKS gostoval pri nas. 

Tako smo slavnosti koncert v Jirkovu obiskali predsednik 
zbora Franci Korošec, član upravnega odbora Marjan Žlaus in 
zborovodkinja Emilija Kladnik Sorčan, pridružile pa so se še 
tri članice Ženskega zbora skladateljev Ipavcev iz Šentjurja, ki 
je s Čehinjami prvi navezal stik. Z nami sta potovala tudi Jelka 
in Jože Žlaus; slednji je na posebno povabilo ŽKS-ja pripravil 
razstavo grafik, ki bo na ogled kar štiri mesece v galeriji Červený 
Hrádek. Zdaj že tradicionalno sodelovanje poteka na več ravneh 
– prijateljstvo med zbori smo razširili tudi na redna srečanja 
med šolami in sedaj tudi na likovno področje. 

Slavnostni koncert je bil v znamenju spomina na njihovega 
dolgoletnega dirigenta Jaroslava Cyrusa, ki bi letos dopolnil 90 
let. Tudi naša delegacija iz OŠ Vojnik in Občine Vojnik se je 
poklonila pokojnemu velikemu zborovodji in prijatelju Slovenije 
z venčkom. Odprtje razstave in koncert je obiskala veleposlanica 
Republike Slovenije v Pragi Smiljana Knez s soprogom, ki je 
izrazila veliko zadovoljstvo ob zavzetem sodelovanju čeških in 
slovenskih kulturnikov. 

Da smo v teh petnajstih letih, kar se poznamo, postali pravi 
prijatelji, je bilo opazno tudi v prizadevnosti gostiteljev, da bi 
se v njihovi družbi ves čas dobro počutili. Vsi, ki si tako ali 
drugače prizadevamo za razvijanje sodelovanja s Češko, smo 
veseli podpore obeh županov, vojniškega in jirkovskega, zato 
verjamemo, da se bodo naše vezi še nadgrajevale.  

E.K. Sorčan
ŽKS Jirkov

Trio Kitarikom

Predstavniki Slovenije z veleposlanico
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Letni koncert
V soboto, 16.aprila, je v Vojniku prepeval na rednem letnem 

koncertu domači Moški pevski zbor KUD France Prešeren. 

Pevci so predstavili sadove letošnjega dela pod skupnim 
naslovom »Ženka mi v goste gre«. V prvem delu so zvenele 
zahtevnejše, predvsem umetne skladbe z resnejšo vsebino, 
nastale v glavnem v času slovenske romantike. Doživeto 
odpetemu začetku je sledil še šegavi drugi del, ki se je z vrsto 
ljudskih pesmi dotikal predvsem odnosov med fanti in dekleti 
ter možmi in ženami v najrazličnejših odtenkih, ki jih življenje 
prinaša. Prejšnja leta je moški zbor svoje koncerte popestril 
z nastopi različnih glasbenih zasedb, tokrat pa je vlogo gosta 
odlično opravil dramski igralec Silvo Safran iz Maribora. Poleg 
tega, da je učinkovito povezoval program, je s solističnim 
nastopom nasmejal vso zbrano občinstvo. Moški zbor je skupaj 
z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan izkoristil priložnost in 
se javno zahvalil Jerneju Čatru, ki je osem let opravljal naloge 
predsednika, letos pa je predal funkcijo Franciju Korošcu.  Da 
je bila vsa sezona, posebej pa še letni koncert, dobro izpeljana, 
gre zahvala vsem donatorjem, ki podpirajo pevsko dejavnost v 
Vojniku.

E.K.Sorčan

2. akustični koncert
V nedeljo, 17. aprila, je v telovadnici Osnovne šole Frankolovo 

potekal 2. akustični koncert v organizaciji Mladinskega društva 
Frankolovo. Prireditev je privabila lepo število obiskovalcev, ki 
so v dve in pol urnem programu uživali v smehu in dobri glasbi. 
Že na samem začetku je za odlično vzdušje poskrbel poseben 
gost večera, zvezdnik slovenske »Stand up« scene in vsem 
znani voditelj šova Slovenija ima talent - Vid Valič, ki je s svojo 
neizčrpno zakladnico humorja do solz nasmejal občinstvo.

Nato je sledil glasbeni del prireditve, ki ga je pričela 
skupina Na Fuš. Sledili so Adam in ŠlEva, Soul of Discretion 
in Kronika. Za piko na i pa je nastopil še en poseben 
gost večera, ki je očaral s svojim glasom - Peter Vode, 
tekmovalec šova Slovenija ima talent. Goste je pozdravil 
tudi predsednik Mladinskega društva Frankolovo Jakob 
Jakop. Prireditev sta vodili Valerija Jakopič in Nina Lenko. 
 
Mladinsko društvo Frankolovo se za pomoč pri organizaciji 
prireditve zahvaljuje Klubu študentov občine Celje, Vrtnarstvu 
Zreče, Gostilni Stolec iz Nove Cerkve in Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Frankolovo.

Vir: www.frankolovo.si

KUD ŠTAJERSKI ROGISTI NOVA CERKEV
Pred desetimi dnevi smo se vrnili z uspešnega in nepozabnega srečanja Lovskih pevskih zborov in rogistov iz Trsta. Letošnje 

srečanje je organiziralo Društvo slovenskih lovcev iz Doberdoba.
Srečanje se je začelo v Briščikih, kjer smo vsi nastopajoči opravili obveznosti, prejeli programe in sezname krajev v katerih smo 

nastopili. Po generalki vseh nastopajočih je sledil sestanek vseh predsednikov društev in predstavnikov Lovske zveze Slovenije. Na 
tem sestanku nas je Štajerske rogiste posebno izpostavil predsednik za lovsko kulturo pri Lovski zvezi Slovenije gospod Rotar, ki 
je poudaril, da smo oddali najbolj natančno in urejeno dokumentacijo o delovanju društva v preteklem letu. Bili smo zelo veseli in 
počaščeni.

Po odhodu iz Briščikov smo nadaljevali pot v Sesljan, kjer je 
bilo prizorišče nastopov šestih društev. Ostala društva so nastopala 
po različnih krajih v bližini Trsta. Nastopali smo pod šotorom ob 
prisotnosti številnih gostov, domačinov in turistov.

Po nastopu je sledil prevoz nazaj v Trst, kjer je bila ob 19. uri 
slavnostna povorka vseh nastopajočih. Sledil je skupen nastop vseh 
nastopajočih v prepolni dvorani. Program so dopolnili govorci 
organizatorja, predstavnikov Lovske zveze Slovenije in minister 
Žekš. Srečanje se je zaključilo v družabnem vzdušju in je bilo 
nepozabno. Lahko povemo, da smo slovenski lovski kulturniki 
dobrodošli v zamejstvu. Tamkajšnje društvo slovenskih lovcev 
iz Doberdoba je pripravilo pomemben dogodek, ki je tudi nam v 
čast. Predstavili smo našo lepo občino, ki nam ob takšnih dogodkih 
prispeva del stroškov, ki bi jih sicer težko zmogli.

Senegačnik
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AHOJ, ZAPOJ Z MENOJ!
V petek, 27. maja 2011, je bil v Novi Cerkvi praznik otroškega petja. Nastopilo je osem zborov, od tega dva češka, in sicer iz 

Jirkova in Chomutova. Praznovanje se je začelo že v četrtek zvečer, ko so prispeli češki prijatelji in se za štiri dni ‚‘naselili‘‘ pri 
učencih OŠ Vojnik.

Mladi pevci OŠ Vojnik, Jirkova in Chomutova že 14 let uspešno 
sodelujejo tako, da se enkrat letno snidejo ali v Sloveniji ali na 
Češkem. Pobudnice srečanj so pevovodkinje čeških zborov in 
zborovodkinja v Vojniku, Emilija Kladnik Sorčan. Letos je bilo 
srečanje v Vojniku. 

V petek so se zbrali v Novi Cerkvi in ob 18.30 uri se je začel 
čudovit koncert. Nastopili so otroški zbor Sončki, prva triada 
matične šole pod vodstvom Jelke Kralj, otroški zbor četrtih in 
petih razredov pod vodstvom Patricije Jakop, Mavrični odmev 
POŠ Nova Cerkev z zborovodkinjo Sabino Penič, otroški 
zbor iz POŠ Šmartno v Rožni dolini z zborovodkinjo Mojco 
Podjavoršek, iz POŠ Socka otroški zbor Žarki z zborovodkinjo 
Natašo Čerenak, Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik z 
zborovodjem Alešem Kolškom, nazadnje pa še otroški zbor 
Slaviček iz Jirkova, ki ga vodi Eva Steinbachova ter zbor Hlasek 
iz Chomutova z zborovodkinjo Liano Jichovo. Ob petju smo bili 
priča kakovostnim glasbenim spremljavam.

V polni večnamenski dvorani v Novi Cerkvi je odmevala pesem 
mladih in navdušila poslušalce. Prisotni so bili posebni gostje, 
in sicer češki veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Petr 
Voznica s soprogo, župan občine Vojnik Benedikt Podergajs in 
ravnatelj šole iz Jirkova Martin Reihs.

Kot gost je nastopila folklorna skupina OŠ Vojnik pod 
vodstvom Milanke Kralj. Prireditev sta vodila Jure Štokovnik 
in Tija Ocvirk. Prisotne je pozdravila ravnateljica Majda Rojc, 
pridružili so se še župan občine Vojnik, češki veleposlanik in 
ravnatelj Martin Reihs.

Na zaključku so vsi pevci skupaj, približno tristo, zapeli 
češko Okolu Bludova teče voda in slovensko Od Celja do Žalca. 
Srečanje je bilo čudovito, napolnjeno s pozitivnimi čustvi in 
ganljivo, posebej še za tiste poslušalce, ki so nekoč tudi sami 
sodelovali v pevskih srečanjih in so z veseljem zapeli z njimi.

Milena Jurgec

Kultura - Aktualno
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Nastop, ki ga ne gre pozabiti
V nedeljo, 12. junija, so pevci Mešanega pevskega zbora Vojnik pripravili pravo presenečenje. Koncert v dveh delih je prispeval 

k osveščanju zavesti o dogodkih, ki so se zgodili med drugo svetovno vojno. Tako je bilo slišati partizanske pesmi, ki so nastale med 
najhujšimi boji in jih še danes radi prepevamo, saj so povezane z nastankom naše domovine. 

To so potrdili obiskovalci prireditve, saj je večina od njih zapela 
skupaj z zborom. Tudi skečev ni manjkalo, ki so zvabili nasmeh 
na ustnice gledalcem v dvorani. Pevke in pevci so nosili prave 
partizanske uniforme s titovkami, vzdušje pa so povzdignili še 
otroci iz OŠ Vojnik s svojim delom programa. Upokojensko 
društvo Vojnik je lahko ponosno na ta zbor, ki kljub letom dosega 
veliko poslušanost. Zahvala gre pevcem, ki se radi dobivajo, 
prepevajo in se pojavljajo v javnosti, še posebej gredo pohvale 
Vidi Bukovac - pevovodkinji, ki ji ni težko kljub letom prihajati 
na vaje in z njimi osvajati nove pesmi znanih skladateljev. Tudi 
Ivanka Koprivnik je prava mati zboru, saj skrbi na najrazličnejše 
načine za njihovo redno in uspešno delovanje. 

V drugem delu koncerta so zapeli znane pesmi iz novejšega 
obdobja, ki so prav tako segle do srca in ob pogledu, ko so se 
pevke in pevci med seboj prijeli za roke, so marsikomu zvabili 
solze v oči. Solze pa je zvabil tudi pogled po dvorani, saj ni bilo 
nobenega predstavnika oblasti (župan se je opravičil), pa tudi 
političnih strank ne. Pa smo se vseeno imeli lepo ob poslušanju 
koncerta ter kasneje na pogostitvi. 

Udeležence prireditve in pevce MPZ Vojnik je pozdravil 
predsednik Društva upokojencev občine Vojnik Ivan Robačer, 

program je povezovala Janja Srebot Vdovič, vodja prvega dela 
koncerta pa je bila Andreja Stopar.

Naj še dolgo uspešno nastopajo in naj ne bo škoda denarja za 
njihovo delovanje, saj so tudi starejši lahko uspešni, predvsem 
pa priljubljeni. 

Jure Vovk

Namesto instrumentov 
polne vreče smeti

V okviru spomladanske čistilne akcije v naši občini smo se 
tudi v Globočah lotili čiščenja robov ob glavni cesti in ob potoku 
Tesnica. Bera je bila zares obilna, od avtomobilskih delov, 
pločevink od piva, plastične embalaže, gum…., vse to kaže na 
kulturo voznikov, ki odvečne predmete odvržejo kar skozi okno 
avtomobila in jim ni mar za naše okolje. 

Člani našega Turistično – kulturnega društva Globoče – Dedni 
Vrh vsako leto temeljito očistimo cestna robova in brežini potoka 
Tesnice.  V času akcije tudi člani Joškove bande vzamemo v 
roke vreče in jih napolnimo do vrha, ko je pa akcija uspešno 
zaključena pa še instrumente in je veselje popolno.

Jože Žlaus

Kultura - Aktualno
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POHOD PO SLOMŠKOVI 
ROMARSKI POTI

»Kdor svojo domovino ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne 
maternega jezika. Materni jezik je prvi božji dar. Zanj moramo 
skrbeti pred vsemi drugimi jeziki, da ga častimo, likamo, da 
radi slovensko govorimo, prepevamo in se veselimo.« (A. M. 
Slomšek)

Na dan državnosti, 25.6.2011, so se pohodniki s treh lokacij 
podali na pohod po Slomškovi romarski poti. Start v občini 
Vojnik je bil v Novi Cerkvi ob 10.30, v občini Slovenske Konjice 
v Žički kartuziji ob 13. uri in v občini Šentjur v Ponikvi ob 8. uri. 

Pohod je organiziralo Društvo Slomškova romarska pot pod 
okriljem Jožeta Planinška v soorganizaciji z občinami Vojnik, 
Slovenske Konjice in Šentjur. Turistično društvo Nova Cerkev 
je v sodelovanju s Karitasom Nova Cerkev na startnem mestu 
pripravilo okrepčilo za pohodnike, nato pa so se odpravili na pot 
do Frankolovega, kjer je za njih poskrbelo Turistično društvo 
Frankolovo v sodelovanju s Karitasom Frankolovo. Od tu so 
se pohodniki podali na drugi del poti do Brdc, kjer je potekal 
zaključek pohoda.

V Brdcah se je zbralo kar približno štiristo ljudi. Ob 14.30 
je potekal kulturni program, pri katerem so sodelovali družina 

Gregorc, saksofonist Jaka Kopač in pevski zbor Stolpnik, ki so 
z glasbo popestrili dogajanje. Navzoče sta pozdravila podžupan 
Občine Vojnik Branko Petre in predsednik Odbora za družbene 
dejavnosti Janez Karo. Povezovalka  Aleksandra Zazijal je s 
Slomškovimi mislimi pripravila uvod v sveto mašo, ki jo je za 
domovino daroval celjski škof Stanislav Lipovšek, z ljudskim 
petjem pa so sodelovali člani mešanega cerkvenega pevskega 
zbora Frankolovo. Po končani sveti maši so se pohodniki in 
ostali navzoči lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravili 
prebivalci Brdc in Gasilsko društvo Frankolovo, ki pa je v 
sodelovanju z Gasilskim društvom Vojnik poskrbelo tudi za red 
in varnost.

Lea Preložnik

Festival stare glasbe
Festival stare glasbe Seviqc Brežice svojim obiskovalcem 

že skoraj trideset let ponuja najlepše koncerte stare glasbe z 
vrhunskimi umetniki vsega sveta. Letos bo festival potekal od 
22. junija do 4. septembra. V 18-ih občinah po Sloveniji, na 29-
ih koncertih, bomo gostili 14 glasbenih skupin in skozi različne 
programske sklope predstavili evropsko ter svetovno glasbeno 
zapuščino, ki se je kalila in razvijala od srednjega veka do 
začetka 20. stoletja. V ospredju bo, tako kot govori tudi naše ime 
Seviqc, živa umetnost: »Semper Viva Quam Creata« ali »vedno 
živa kakor ustvarjena«.

Letos bo festival Seviqc Brežice prvič gostoval v 
Vojniku. Poljski ansambel Silva Rerum se bo na gradu 
Lemberg predstavil v petek, 19. avgusta, s pričetkom ob 20.30 
uri. Program, z naslovom »Med Bachom in poljskim kraljem«, 
bodo v historični praksi izvedle: Anna Krawczyk (sopran), 
Maja Mirocha (traverso), Danuta Zawada (violina), Agnieszka 
Oszańca (violončelo) in Małgorzata Skotnicka (čembalo). 

 Ime ansambla Silva Rerum pomeni gozd stvari in v stari poljski 
tradiciji predstavlja knjigo zanimivih družinskih dogodkov, 
ki si jih velja zapomniti. Pisana je iz dneva v dan, skozi več 
generacij. Take knjige so negovale poljske plemiške družine 
od šestnajstega do konca osemnajstega stoletja. Koncerti Silva 
Rerum predstavljajo glasbeno različico teh knjig. Program, ki 
ga bo mogoče slišati na gradu Lemberg, je program o ljubezni 
do umetnosti na poljskem dvoru v 18. stoletju, o odnosu med 
poljskimi kralji in evropskimi skladatelji in o »kraljevi glasbi« 
na splošno, vključno z glasbo, ki so jo kralji napisali in izvajali. 
Johann Sebastian je osebno napisal nekaj del za kraljeve družine 
avgustovske dobe. 

V sklopu tega programa se ime Bach ne nanaša izključno 
na Johanna Sebastiana, pač pa tudi na ostale velike baročne 
skladatelje ter na umetnost skladanja kot tako.

 
Več podatkov o skupini si lahko preberete na njihovi spletni 

strani: http://www.silvarerum.com.pl/, več informacij o festivalu 
Seviqc Brežice pa na http://www.seviqc-brezice.si/, na telefonu 
01-242 08 12 ali na info@k-ramovs.si.

Petra Čičić

Kultura - Aktualno
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V DOLU POD GOJKO NA FRANKOLOVEM USPEVAJO 
ODLIČNA VINA

V Dolu pod Gojko so se na vsakoletnem strokovnem predavanju »Letna vinogradniška rez« zbrali vojniški vinogradniki. V vinogradu 
člana društva Dušana Horvata so strokovnjaki iz Maribora, Žalca in Primorske, v rekordnem številu, natrosili kup nasvetov in 
novosti za dober pridelek. Tudi tajnik društva je bil »v elementu«, saj je vpisoval nove člane in pobiral »ne bodi je treba« članarino.

Gostoljubna družina Horvatovih je vse udeležence bogato 
pogostila, za kar se jim iskreno zahvaljujejo! Poskusili so tudi 
še skoraj topel kruh «iz mamine peči«. Salame so se na II. 
SALAMIJADI odlično odrezale. Pili so vino chardonnay z oceno 
18,13 – nagrajenim z zlatim priznanjem na letošnjem ocenjevanju 
vin letnika 2010. Čestitamo!

Na strmi južni legi skrbno negovan vinograd, lepo urejena klet 
in okolica pričajo, da so na tem hribu doma prizadevni ljudje. 
Njihovi predniki so leta 1849 verjetno v težjih razmerah dogradili 
mogočno (z dvema zvonikoma) romarsko cerkev, ki obvladuje 
dolino pod seboj.

Ob odličnem vinu in veselem razpoloženju tudi lepa narodna 
pesem ni manjkala. V lepem sončnem vremenu se je zgodil lep 
družabni dogodek.

Pivaj, uživaj in prepevaj
in veseli se z menoj.
Pusti delo in počivaj, 
Bodi zvest prijatelj moj.

   Tvoj Vinček!
… je zapisano v zidanici Smej v Lendavskih Goricah. Tam 

so bili vojniški vinogradniki na vsakoletnem strokovnem izletu. 
Ogledali so si vinograde, zidanice, klet v Ljutomeru, Copekov 
mlin, domačijo Miška Kranjca in cerkev v Veliki Polani. Tudi 
lepa Marijina pesem ni manjkala. Bili so gostje predsednika 
njihovega vinogradniškega društva, g. Jerebica, zaključili pa z 
bogato večerjo in lepo pesmijo domačega ansambla. 

Uživali so v lepi pokrajini, pokusili preštevilna vina s tega 
območja in ugotovili, da so vojniška vina za njih še zmeraj 
najboljša. 

To so tudi dokazali na ocenjevanju vin letnika 2010, 18. maja 
2011, na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Dosegli so 
naslednje rezultate:

-  vino sauvignon Milene Koprivnik, ocena 17,79 - srebrno 
priznanje,

-  vino chardonnay Mirana Kovača, ocena 18,07 - srebrno 
priznanje,

-  vino kerner, pozna trgatev Mirka Kraševca, ocena 18,36 - 
zlato priznanje.

ČESTITAMO za lepe ocene, predvsem pa za pogum!
Pavle Leskovar

Pomladanske aktivnosti TD Nova Cerkev
TD Nova Cerkev je aktivno skozi vse leto. Za nami je prva polovica leta in s tem že kar nekaj opravljenih aktivnosti.
V času od aprila do julija se je v našem društvu zgodilo že 

veliko. Najprej smo odšli na ekskurzijo v Italijo, v Toscano in 
uživali ob bujnem rastju in barvitosti pokrajine.

Nato smo bili tudi pridni učenci, saj smo se spopadli s šolo 
retorike, ki jo je vodila Marijana Kolenko iz Celja. Tečaja se je 
udeležilo 22 članov.

Veselo je bilo tudi na vojniški »Katrci«, kjer smo sodelovali s 
stojnicami in dobrotami, ki so jih pripravile naše pridne članice.

Sodelovali smo tudi s Celjem na prireditvi »Podeželje v 
mestu«, kjer sta na stojnici naše društvo in kraj zastopali članici 
Agica Štokojnik in Štefka Škoflek. Bilo je živahno in prijetno.

Pohodnike, ki so se odpravili na tradicionalen Slomškov 
pohod, smo v Novi Cerkvi pogostili s popotnico in jim zaželeli 
srečno pot.

3. julija pa smo se odpravili na izlet in ogled komedije v Veliko 
Nedeljo, kjer smo obiskali naše prijatelje in gledališčnike z 
Veselega odra. Na poti smo se ustavili še v domači oljarni in na 
kapljici rujnega.

Priprave na »Nedeljsko grajsko popoldne« na gradu Lemberg 
so v polnem teku, kamor vas vabimo 4. septembra.

Alenka Prebičnik Sešel

Kultura - Aktualno
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Spominska slovesnost pri 
Olčjek

V petek, 10. junija, je Združenje za vrednote NOB Vojnik - 
Dobrna, KO Vojnik, v sodelovanju s KS Vojnik in občino Vojnik 
organizirala svečanost v spomin na 22. junij 1941, ko so si 
krajani takratnih občin Škofja vas in Vojnik, pod vodstvom Petra 
Stanteta-Skale, razdelili naloge za odpor proti okupatorju. 

Slovesnost je bila namenjena spominu - spominu na tiste 
krajane, ki so že davnega leta 1941 strnili vrste in se odločili, 
da branijo dom, domovino in svobodo. Čeprav je od teh 
dogodkov minilo 7 desetletij je prav, da se jih spominjamo in jih 
sprejemamo kot del svoje preteklosti. Tiste preteklosti, katere 
dogodki in boleči spomini nam morajo biti v opomin, da so v 
vojnah vedno prizadeti ljudje, da pa so le-ti dogodki bili tudi 
temelj za to, da sedanjost obstaja.

Z Zdravljico, ki so jo zapeli člani okrnjenega sestava MPZ 
KUD France Prešeren Vojnik, se je začel kulturni program, 
v katerem so sodelovali tudi učenci in učenke OŠ Vojnik z 
mentoricama Polono Ahtik in Patricijo Jakop.

Venec k plošči, ki je bila postavljena v spomin na razdelitev 
nalog za odpor proti okupatorju 22. junija 1941, so položili: 
Albin Cocej – predsednik krajevne organizacije ZB Vojnik, 
Jurij Korošec – član predsedstva KO ZB Vojnik in Lidija Eler 
Jazbinšek - predsednica Sveta KS Vojnik.

Slavnostni govornik - župan občine Vojnik Beno Podergajs - 
je v svojem nagovoru poudaril pomen miru in svobode; vrednot, 
ki imajo pomen in vrednost tudi v današnjem času in bi morale 
ostati odgovornost vseh nas.

Lidija Eler Jazbinšek

TABOR NSi
V nedeljo, 12. junija 2011, je Nova Slovenija - Krščanska 

ljudska stranka organizirala Tabor NSi v počastitev 20. obletnice 
samostojne Slovenije. Prireditev je potekala v prekrasni naravi 
Loške doline ob gradu Snežnik. 

Popestrena je bila z bogatim kulturnim programom. 
Slavnostni govor je imela predsednica Nove Slovenije 
Ljudmila Novak. Z izbranimi besedami je navdušila navzočo 
množico. Poudarila je predvsem samostojnost države 
spoštovanjem in ljubezen do domovine, trdnost družine in 
naloga vseh, da te vrednote posredujemo mlajšim rodovom. 
OO NSi Vojnik je organiziral prevoz z dvema avtobusoma. 
Zbralo se je lepo število ljudi iz Vojnika, Nove Cerkve, 
Frankolovega in Vitanja. Pridružili so se nam tudi iz Šentjurske 
občine. V zadovoljstvo vseh je organizacijo in vodenje prevzel 
predsednik NSi OO Vojnik Tone Kosem.

Terezija Čebulc,
za OO NSi Vojnik

Srečanje zakonskih jubilantov
V nedeljo, 5. junija 2011, so se v vojniški cerkvi svetega 

Jerneja zbrali zakonski pari, ki letos praznujejo zlato, srebrno 
ali kakšno drugo okroglo obletnico poroke. 

Vsako leto se pari zberejo prvo nedeljo v juniju, tako so se 
tudi letos. Domači župnik Anton Perger jih je nagovoril pri 
sveti maši, na koncu pa so skupaj obnovili zakonsko obljubo. 
Za spomin so prejeli knjižice in se nato ustavili v učilnici, kjer 
so za pogostitev poskrbeli člani Župnijske Karitas Vojnik. Vsem 
jubilantom ob jubileju iskreno čestitamo.

Milena Jurgec

Splošno
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Srečanje vaščanov Ivence, 
19. junija 2011

Leta 2004, natančneje 13. junija, je bilo slovesno 
blagoslavljanje nove kapele na ovinku v Ivenci. Staro smo 
zaradi bližine cesti in starosti umaknili ter postavili novo, nekaj 
metrov stran od cestišča.

Od takrat naprej se vsako leto na 3. nedeljo v juniju zberemo 
na srečanju ob kapeli. In tako je bilo tudi 19. junija letos. Opravili 
smo večernice, ki sta jih vodila župnik Anton Perger in sovaščan 
mag. Tonček Vrisk, župnik v Črni na Koroškem. Druženje 
ob kapeli in tudi potem je danes poredko sestavni del našega 
življenja, saj ima vsakdo številne službene in druge obveznosti, 
da komaj opravi vse, za druženje pa vedno ostane premalo časa.

Prav podoba množice, ki se je zbrala, predvsem pa veliko 
mladih, ki pomlajujejo našo vas Ivenco, nam daje garancijo, da 
se bomo lahko še veliko let zbirali ob kapeli na nedeljo SVETE 
TROJICE, ki je posvečena SRCU JEZUSOVEMU.

Za druženje po večernicah gre zahvala Franciju in Petri 
Landeker ter Jožetu Grilcu in vsem, ki so poskrbeli za hrano in 
pijačo v tej ali oni obliki, iskrena hvala.

Franci Korošec

Društvo za aktivno 
preživljanje prostega časa 

MOST MLADIH
V mesecu januarju 2011 smo imeli ustanovitveno skupščino 

novega društva v občini Vojnik, za aktivno preživljanje prostega 
časa otrok in mladine v povezavi z medgeneracijskimi odnosi, 
imenovanega Društvo za aktivno preživljanje prostega časa 
MOST MLADIH, ki je v zaključnem postopku pravno formalne 
registracije pri UE Celje.

Pobudniki ustanovitve in delovanja društva smo ljudje, 
ki se zavedamo pomena dobro izkoriščenega prostega časa 
otrok in mladine, hkrati pa želimo skozi zanimiv program 
društva animirati, prikazati in spodbujati občane k aktivnemu 
sodelovanju. Pobudniki društva so starši in občani, med njimi 
so aktivno pristopili k izdelavi in izvajanju  programa: Andreja 
Jug, Simona Matko, Jana Jakop, Živa Žovlje, Dragica Dugi, 
Tina Šuhl in ostali. 

Želeli bi se zahvaliti županu Benediktu Podergajsu za 
razumevanje in angažiranje, da je občina v izredno kratkem 
času zagotovila ustrezne prostore ter ostale pogoje za delovanje 
društva. Most mladih bo deloval v občinski stavbi, vhod v 
prostore društva je z zadnje strani.

Posebna zahvala gre tudi predsednici krajevne skupnosti 
Lidiji Eler Jazbinšek in Samotu Kuneju za pozitiven pristop in 
spodbudo za delovanje društva in izvajanje programa. 

Društvo bo ponujalo možnost neuradne oblike druženja 
mladih in jim z zanimivo vsebino poskušalo čim bolje zapolniti 
prosti čas. Tukaj naj bi mladi srečevali svoje vrstnike, se družili, 
povezovali, izobraževali. To nima terapevtskega namena; 
gre za način, ki je vtkan v medgeneracijske odnose dela z 
mladimi. Delujoča skupina bo mladim predstavljala pomembno 
referenčno socialno okolje, kjer bodo lahko kvalitetno preživljali 
svoj prosti čas.

MOST MLADIH je prostovoljna organizacija in vse 
dejavnosti, ki jih bo društvo načrtovalo v svojem letnem 
delovnem načrtu, bodo izvajali prostovoljci, tudi društva, ki 
želijo z lastno dejavnostjo prispevati h kakovosti življenja 
mladih v občini Vojnik. Program društva je zasnovan na več 
področjih:

Program za aktivno preživljanje prostega časa otrok od 4 do 11 let
Program za aktivno preživljanje prostega časa mladostnikov 

od 12. leta naprej
Športni, kulturni, izobraževalni in ostali programi - z namenom 

spodbujanja preživljanje prostega časa otrok na prostem s 
povezovanjem z ostalimi društvi in njihovimi dejavnostmi

Društvo svoja vrata odpira 
v času šolskih počitnic, o sami 
izvedbi dejavnosti in izvajanju 
programa bomo občane 
obveščali preko internetne 
strani http://www.mojaobcina.
si/vojnik/.

Simona Matko

Vabilo!
Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH 
vas prav vse, od najmlajših do najstarejših vljudno vabi na dan 
odprtih vrat

v soboto,  20. avgusta 2011, od 16. do 19. ure,

v prostore društva na Keršovi ulici 8, Vojnik (Občinska stavba, 
vhod iz zadnje strani).

Na dnevu odprtih vrat vam želimo predstaviti delovanje 
društva in izvajanje programa v letošnjem letu. Skupaj bomo 
okrasili prostore z različnimi izdelki in se družili. Predstavili 
vam bomo potek delavnic in izbor programa, ki se bo odvijal 
zadnja dva tedna v mesecu avgustu. 

S seboj prinesite veliko dobre volje. Veselimo se druženja z Vami!

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH

Splošno
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NEURJE NA 
STRAŽI

Neurje je v ponedeljek, 6. junija 2011, na Straži razdejalo 
bankine in nanosilo pesek na asfalt. 

Hvala vsem krajanom Straže in Novak, ki so takoj 
poprijeli za lopate in metle, da smo skupaj očistili cesto.

Branko Marovšek

OBČINA VOJNIK - ČEBELAM 
PRIJAZNA OBČINA 

Čebelarska zveza Slovenije je 22. maja 2010 začela veliko 
kampanjo z naslovom 

OHRANIMO ČEBELE!

Zakoni, ki veljajo v čebeljih družinah, so lahko zgled za vse 
nas: spoštovanje, pripadnost, odgovornost do lastnih in skupnih 
nalog, so temelji za njihovo preživetje. In so temelji za preživetje 
narave. Prej, ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, 
da rešimo ta naš svet. 

Velike izgube čebel v Sloveniji in drugje po svetu nam 
potrjujejo ustreznost predloga Čebelarske zveze Slovenije, da se 
čebela uvrsti med ogrožene živalske vrste v evropskem prostoru. 

Občina Vojnik to akcijo podpira in pomaga Čebelarskemu 
društvu s sofinanciranjem njihovih dejavnosti. Ob letošnjem 
dnevu zemlje smo čebelarjem podarili 20 medovitih rastlin. 
Na Lovskem domu Vojnik so že pred nekaj let zgradili učni 
čebelnjak, kjer mlajše generacije učijo o življenju čebel in 
pridelavi proizvodov iz medu in čebeljega voska. 

Zaradi želje in prizadevanj, da ohranimo čebele in čebelarstvo 
v naši občini, nas je Čebelarska zveza Slovenije razglasila za 
ČEBELAM PRIJAZNO OBČINO.

Petra Pehar Žgajner

Petdeset let skupnega 
življenja

V sončni majski soboti, 21. maja 2011, sta se Vida in Franc 
Majcen po petdesetih letih skupnega življenja v spremstvu hčera 
in njunih družin, štirih vnukov, sorodnikov in številnih prijateljev 
odpeljala do župnijske cerkve svetega Jerneja v Vojniku, kjer sta 
obnovila poročno zaobljubo.

Župnika Tone Vrisk in Anton Perger sta ju ob spremljavi 
poročne koračnice skozi svatovski špalir odpeljala pred oltar, 
kjer sta med sveto daritvijo in ubrano pesmijo vojniških pevcev, 
ponovila poročne zaobljube zvestobe in ljubezni. V težkih 
trenutkih sta črpala življenjsko moč iz spoštovanja, iskrenosti 
in vere. Praznovanje zlate obletnice so svatje nadaljevali s 
pogostitvijo, ki so jo pred cerkvijo pripravile članice Društva 
kmetic Meta in poznim poročnim kosilom v gostišču, kjer 
ni manjkalo plesa in pesmi. Vokalna skupina in spiritu, kjer 
poje tudi njun vnuk Amadej, pa je svojim prelepim petjem še 
polepšala čudovit majski dan.   

Milena Jurgec
Foto: Matjaž Jambriško

Splošno
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OBISK SKAZA ANE V 
ŠPESOVEM DOMU VOJNIK

V sredo, 4. maja 2011, smo 
predstavniki KS Frankolovo in 
Župnijske Karitas Frankolovo 
obiskali našo starejšo krajanko 
Ano Skaza iz Stražice, ki je 
praznovala 91. rojstni dan. 

Ob njenem rojstnem dnevu smo 
ji poklonili majhno pozornost, 
zaželeli veliko sreče in zdravja. 

Gospa Ana je bila našega obiska 
zelo vesela in nas povabila, da se 
ji še kdaj oglasimo.

Ines Novak

ŽIVKOVA 

OGRAJENA CENA
od ponedeljka, 20. junija do sobote, 9. julija 2011

www.zivex.si

IZDELUJEMO IN MONTIRAMO NADSTREŠKE 
ZA AVTOMOBILE,  S POLIKARBONATNO ALI 
PLOČEVINASTO STREHO.  STANDARDNE 
DIMENZIJE 5,2 x 5,5 m, ALI PO NAROČILU. Na 
željo vam pošljemo prospekt nadstreškov in kritin.

dobava nadstreška brez 
montaže že od 

2.617,20 €
dobava nadstreška z 

montažo že od 

3.158,44 €

ZANESLJIVA ZAŠČITA AVTA
PRED TOČO

Mreža za senčenje je primerna za ograditev teras, parkirišč, 
dvorišč, prireditvenih prostorov...v zeleni barvi, je gosto 

pletena, mreža je UV zaščitena, dolga življenska doba, dimen-
zije rol: 2/3/4/6mx100 m.

MREŽA ZA SENCO, GOSTOTA 70%

0,58 €/m2

 ID. 3688, 3689, 3900

Mreža za zaščito pred točo je eno-
jno ali dvojno pletena, primerna za 
zaščito sadovnjakov, vinogradov, 
vrtov, cvetličnjakov…, pakirana v 
kolutih različnih dimenzij, možen 
razrez na poljubno dolžino do 
min.100 m, dimenzije rol: 
2 x 200m, 3/4/5/6 x 100m.

MREŽA ZA ZAŠČITO 
PRED TOČO

ENOJNO PLETENA DVOJNO PLETENA
 že od

0,31 €/m2

 že od

0,47 €/m2

Naravno, brez pesticidov, 
okolju prijazno, učinkovito.

PAST ZA OSE/
MUHE, Z VABO

NOVA CENA

5,90 €
 ID. 15474, 15475

 stara cena

7,94 €
Dvostebelna orhideja v PVC 

lončku fi 12cm, brez 
okrasnega lonca. 

DVOSTEBELNA 
ORHIDEJA, 

VIŠINE DO 55 cm

STIROPOR EPS 70 XPS EKSTRUDIRAN 
POLISTIREN GIPS PLOŠČE

6,90 € 

ID. 58627

že od

2,15 €/m222,74 € 

ID. 6404

Motor B&S 500 Series, širina reza 
46 cm, koš 60 l, samohodna.

MOTORNA KOSILNICA 
CASTEL GARDEN

REDNA CENA374,40 € 

NOVA CENA262,08 €ID. 63142

-30%

TRGOVINA

ŠTORE

OBRTNIŠKA CESTA 4   
TEL: 03-780-24-14

urnik: od 8. do 19. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure.

VSE ZA GRADNJO IN OBNOVO VAŠEGA DOMA, PO NAJUGODNEJŠIH CENAH!!!

“ŽIVKOVE OGRAJENE CENE” SO UGODNA MESEČNA PONUDBA MALOPRODAJNIH TRGOVIN PODJETJA ŽIVEX d.o.o. Volčja Draga IN VELJAJO KOT JE NAVEDENO V OGLASU.  “ TRAJNO OGRAJENE CENE” SO UGODNEJŠE CENE ARTIKLOV IZ MESEČNEGA 
LETAKA IN VELJAJO NAJMANJ TRI MESECE. “ŽIVKO POMETA” JE UGODNEJŠA PONUDBA ARTIKLOV IZ LETAKA S 20 % ALI VEČ POPUSTA. “OGRAJENI CENE” JE PONUDBA NAŠTETIH TRGOVIN IN PODJETJA ŽIVEX d.o.o. VOLČJA DRAGA.  “Z ŽIVKOM 

GRADIMO CENEJE” JE UGODNA PONUDBA PODJETJA ŽIVEX d.o.o. VOLČJA DRAGA.  DDV JE VRAČUNAN V CENE. SLIKE SO SIMBOLIČNE, PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, DOPUŠČAMO MOŽNOST TISKARSKIH NAPAK. POPUST SE OBRAČUNA 
PRI BLAGAJNI, POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.  DEKORACIJA NA FOTOGRAFIJAH NI VRAČUNANA V CENO. DOPUŠČAMO MOŽNOST, DA KATERA OD TRGOVIN ŽIVEX NE DRŽI VSEH IZDELKOV IZ PONUDBE”ŽIVKOVE OGRAJENE CENE”. 

ŽIVEX d.o.o. Volčja Draga, Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga.

REDNA CENA33,40 € 

NOVA CENA16,70 €ID. 53726

-50%
Baterija 6 V, širina reza 70 mm.

BATERIJSKE 
ŠKARJE ZA TRAVO

Okolju prijazna in zdravju neškodljiva 
bela zidna barva. Lastnosti: visoka 
belina, paroprepustnost in pokrivnost, 
odporna na suho drgnjenje.

BELA NOTRANJA BARVA 
JUPOL CLASSIC, 15 litrov

Ob nakupu 2 kos vam podarimo 1 kos Dipi color 100 ml.

OB NAKUPU NAD 10 L NOTRANJIH ZIDNIH BARV VAM   PODARIMO 
PLESKARSKI VALJČEK 

ŠIRINE 23 CM 

ID. 56110

3 cm 3,49 €/m2

4 cm 4,64 €/m2

5 cm 5,81 €/m2

3 cm 1,75 €/m2

4 cm 2,30 €/m2

5 cm 2,85 €/m2

POSTAVLJANJE MLAJA 
NA STRAŽI

Kot vsako leto so se tudi letos postavljali številni mlaji 
za praznik dela - 1. maj. Tako smo se tudi krajani Straže pri 
Novi Cerkvi letos odločili ter s skupnimi močmi in s pomočjo 
prijateljev postavili prvi mlaj na Straži pri Medvedovih, dolžine 
kar 22,10 m. 

Franc Jakop

Splošno



76OgledalO 3/82              15. julij 2011

Srečanje sošolcev generacije 81”
V petek, 17. junija 2011, so se srečali sošolci, ki so leta 1981 končali osmi razred osnovne šole v Vojniku. 
Ob 19. uri so se začeli zbirati. Obujali so čudovite spomine. Za presenečenje sta poskrbela sošolec David, ki je povabil vokalno 

skupino »in spiritu« in Marko, ki je prinesel veliko torto. Ob tridesetletnici se to gotovo spodobi. Organizacija srečanja je bila na zelo 
visoki ravni.             Milena Jurgec

Foto: Slavko Kolar

Volilni občni zbor KUD 
France Prešeren Vojnik

KUD France Prešeren Vojnik, je svoj redni volilni občni 
zbor izvedlo v planinskem domu, pri Sv. Tomažu v Vojniku. Vse 
navzoče je najprej pozdravila Alenka Vodončnik, predsednica 
KUD France Prešeren Vojnik. Po potrditvi delovnega 
predsedstva so svoja poročila o delovanju podali predsedniki in 
predsednice posameznih sekcij, ki so v preteklem letu ogromno 
nastopali. Premiero je doživela predstava dramske sekcije - 
Zmeda v kopalnici, vokalna skupina in spiritu pa se je iz Češke 
vrnila z odličjem. 

V nadaljevanju je finančno poročilo podala ga. Hermina 
Čretnik, ki skrbno vodi finance društva že vrsto let. Člani KUD 
France Prešeren Vojnik so vodenje društva za nadaljnja štiri leta 

zaupali dosedanji predsednici Alenki 
Vodončnik; nadzorni odbor društva bodo 
vodili Benedikt Podergajs, Marjan Žlaus 
in Uroš Krivec, podpredsednica društva 
pa je po novem Petra Pehar Žgajner. 

Po zaključku volilnega dela občnega 
zbora, so sekcije podale plane za leto 
2011. V letu 2011 tako lahko pričakujemo 
kar nekaj novosti, med drugimi bodo 
zaživeli Mladinski zbor KUD France 
Prešeren Vojnik, Ženska vokalna skupina, 
Lutkovna sekcija, Tamburaška skupina, 
KUD-u pa so se pridružili Arclinski 
fantje, ki so do zdaj veliko nastopali, niso 
pa delovali pod okriljem društev.

Petra Pehar Žgajner
Foto: Petra Pehar Žgajner

Splošno
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ROŽICA ZA VSAKO GOSPODINJSTVO NA FRANKOLOVEM
Ste že kdaj pomislili, kako velik del našega življenja je zaznamovan z rožami? Kaj podarite vam dragi osebi za njen praznik? Kaj 

nastopajočim kot pozornost na prireditvi? Rože, seveda! Kako si predstavljate sprostitev v objemu domačega okolja, ob koncu tedna? 
Vroč dan, brez oblačka, hladna senca v zavetju vrta, ki ga obdajajo  različni okrasni grmički in rože, z ubranim ptičjim petjem, s 
kozarcem hladne pijače …

In v nedeljo, 10. aprila, je bil tak dan. Sončen in topel, da bi se 
lahko primerjal s katerim koli iz sredine junija. In na ta dan smo 
na Frankolovem imeli Cvetlični sejem. 

Že leta 1996 so naši predhodniki v TD Frankolovo želeli 
spodbuditi sokrajane, da uredijo svojo okolico z deljenjem 
sadik rož vsakemu gospodinjstvu. Danes želimo to tradicijo 
nadaljevati - pa ne samo to - ponudbo na prireditvi smo precej  
razširili, tako da je že lani, še bolj pa letos, prerasla v pravi sejem. 
Poleg deljenja rožic vsakemu gospodinjstvu in članu društva smo 
poskrbeli, da lahko obiskovalci sejma rože tudi kupijo. Povabili 
smo dve vrtnariji: Vrtnarstvo Zreče in Vrtnarstvo Jamnišek. 
Poleg njiju je na sejmu sodelovala pisana paleta društev in 
posameznikov, predstavnica revije Gaia s svetovanjem o vzgoji 
in varstvu rastlin, Društvo kmetic Meta s svojimi članicami, ki so 
prave mojstrice v pripravi kmečkih dobrot, Čebelarsko društvo 
Vojnik z oglednim panjem in čebeljimi pridelki in izdelki, ga. 
Nataša s torbami iz blaga za večkratno uporabo, g. Petaci pa je 
ponujal zemljo, ki jo proizvedejo deževniki in bio semena.

Za veselo vzdušje je poskrbel ansambel treh prijaznih 
mladeničev z imenom «Kavalirji« iz Poljčan; s svojo plesno in 
glasbeno nadarjenostjo pa so se  predstavili tudi učenci iz OŠ 
Frankolovo.  Pri pripravi scene so sodelovali otroci iz Vrtca 
Frankolovo.

Obiskovalci, ki so poskušali srečo 
na srečelovu, so ugotovili, da to ni 
zgrešena naložba, saj so bile vse 
srečke dobitne. Dobitki so bili v 
vrednosti cene srečke. Glavna nagrada 
je bila polet z balonom.  Vsako polno 
uro smo izmed tistih, ki so v letošnjem 
letu že plačali članarino, izžrebali po 
deset rož. En izmed srečnežev je bil 
tudi predsednik Sveta KS Frankolovo, 
Dušan Horvat, za katerega verjamemo, 
da jih bo čisto sam pridno zalival. Tudi 
ostali dobitniki so bili presenečeni in 
veseli obljubili, da bodo lepo skrbeli zanje.

Otrokom je bil najbolj všeč žrebiček, ki so ga poleg konjske 
vprege s kočijo pripeljali konjeniki, posladkali pa so se lahko s 
sladkorno peno in pokovko. Tudi letos nam je s peko okusnih, 
še toplih »štraub« - pecivom, ki so ga pekle že naše babice, 
popestrila in osladila prijetno sejemsko vzdušje naša Hilda iz 
Turistične kmetije Goršek. 

Sejem je bil resnično živahen, kot smo si želeli. Hvala vsem, ki 
ste nam pri pripravi prireditve pomagali; vsem, ki ste prispevali 
dobitke za srečelov; vsem, ki ste plačali članarino in hvala 
vsem, ki ste prireditev obiskali in s tem pokazali, da cenite naša 
prizadevanja pri pripravi zanimive in pestre prireditve. 

Irma Blazinšek
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Gospodarstvo - komunala

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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Osnovnošolci generacije 1965 – 1973 OŠ Bratov 
Dobrotinšek Vojnik, razred A 

Kar 51 se nas je zvrstilo v osemletki osnovne šole v A razredu. Srečanja 18. junija 2011  na  sv. Tomažu pa se je udeležilo le peščica, 
kljub 48. poslanim vabilom na znane naslove. 

Ob 18. uri je za prisotne v cerkvici sv. Tomaža  daroval mašo 
naš katehet, še takrat  kaplan v vojniški cerkvi, Alojzij Kostajnšek, 
sedaj župnik na Ljubečni, ki nas je poučeval tudi verouk v zakristiji 
farne cerkve v Vojniku. Bil je vesel našega povabila in se tudi 
udeležil kratke pogostitve v planinskem domu sv. Tomaža, mi 
pa  veseli, da smo  lahko  skupaj obujali spomine na preteklost. Z 
veliko dobre volje in pozitivnega humorja od glasbenika Bojana na 
» frajtonarici«,  smo vztrajali do  prve nedeljske maše, ki se je žal, 
preveč pregreti in mokri od dežja, nismo mogli udeležiti. Veseli 
bi bili, ko bomo naslednjič organizirali takšno srečanje, da se nas 
spomnite še preostali sošolci, ki vas tokrat ni bilo. Ne  »špricajte«!

Zahvaljujem se ključarju sv. Tomaža  Jožetu, ker je omogočil, 
da je lahko gospod opravil  sveto daritev in  tudi hvala za dobro 
kapljico.

Martin Goleš

Čestitka domovini
Vsi delavci OŠ Vojnik so se v petek, 24. junija 2011, udeležili proslave, ki je bila namenjena praznovanju 20-letnice domovine.

“ČENČE” v Vojniku
Vsi delavci OŠ Vojnik so se v petek, 24. junija 2011, udeležili proslave, ki je bila namenjena praznovanju 20-letnice domovine.

V petek, 24. 
junija 2011, so v 
OŠ Vojnik pripravili 
lepo proslavo 
ob praznovanju 
20-letnice Slovenije. 
Prireditev sta vodila 
Aleš Kolšek in 

Simona Žnidar. V kulturnem programu sta nastopila Gregor 
Palčnik in Lidija Eler Jazbinšek, poleg njiju pa so nastopili bivši 
učenci OŠ Vojnik (razen enega), ki pojejo v različnih pevskih 
skupinah in so za to priložnost strnili moči in zapeli na prireditvi. 

Milena Jurgec
Foto: Milena Jurgec

V soboto, 14. maja 2011, ob 19.30, 
je dramska sekcija Kulturnega društva 
Bratov Dobrotinšek Škofja vas uprizorila 
v Kulturnem domu v Vojniku komedijo v 
treh dejanjih z naslovom Čenče, avtorice 
Anice Močvirnik, v režiji Vinka Sentočnika. 
Komedija je privabila veliko gledalcev, ki 
so bili navdušeni nad igralci in vsebino igre. 
Prikazuje življenje vaških čenč v prejšnjem 
stoletju, ki so s svojimi ‚‘predvidevanji‘‘ 
naredile kar nekaj težav, a na koncu se stvari 
uredijo. 

Milena Jurgec
Foto: Birman Shrestha

Gregor Palčnik Lidija E. Jazbinšek
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Dalmatinska klapa “Bibinje”
Čudovit koncert dalmatinske klape ‘’Bibinje’’ iz Zadra in harfistke Veronike Tadina iz Vojnika je v petek, 17. 6. 2011 ob 20. uri 

popestril praznovanje KS Vojnik.

KS Vojnik je v sodelovanju s KS Ljubečna v okviru praznovanja 
povabila na koncert v vojniški Kulturni dom povabila zadarsko 
klapo ‘’Bibinje. Klapa deluje od leta 1989. Gojijo in pojejo 
dalmatinske napeve acapela in priredbe narodnih pesmi za klape. 
Publiko so navdušili s svojim lepim petjem in pričarali bližino 
Dalmacije, morskih valov, ribičev, galebov, ljubezni in večerna 
sanjarjenja.

Gostja večera je bila mlada harfistka Veronika Tadina iz 
Vojnika, ki igra harfo že od leta 2004. Na letošnjem mednarodnem 
tekmovanju v Veroni in mednarodnem tekmovanju v Velenju je 

osvojila zlati plaketi. Tudi ta večer je bil poln skrivnostnih in 
lepih zvokov, ki jih zmore samo harfa.

Prisotne je v imenu organizatorjev pozdravila predsednica KS 
Vojnik Lidija Eler Jazbinšek in prisotnim čestitala ob prazniku. 
Prireditev je povezovala Urška Jurgec.

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk

Prvomajska budnica 
v občini Vojnik

Prvi maj je prav poseben praznik. V Sloveniji smo 
ga začeli praznovati na začetku 20. stoletja. Že takrat 
se je praznovanje začelo zgodaj zjutraj, in sicer z 
godbo, ki je zaigrala delavske budnice.

Tradicionalna budnica Godbe na pihala Nova 
Cerkev je tudi letos z veseljem in glasbo prebujala 
krajane vojniške občine.

Pot nas je od 5.30 ure zjutraj vodila iz Nove Cerkve 
v okoliške kraje: Socko, kjer je bilo prezgodaj za 
marsikoga od poslušalcev; Vojnik - pred gasilnim 
domom in pred občinsko stavbo, kjer sta bila 
poslušalca župan občine Vojnik Benedikt Podergajs in 
Ledl; končali pa smo kot ponavadi na Frankolovem, 
kjer se je zbrala množica po jutranji maši. 

Pomembno je, da smo običaj ohranili in da smo 
krajane prebudili. Če ne z glasno godbo pa s pokanjem, 
predvsem v Lembergu. Vso skrb in organizacijo, kot 
vsako leto doslej, je prevzel predsednik KS Nova 
Cerkev, Jezernik Slavko. Hvala mu. 

Jure Vovk
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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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Gostišče PRI KOZOLCU 
odprlo vrata

Po dolgem času so se v Vojniku, kjer je bilo prej gostišče 
Urška, ponovno odprla vrata, in sicer gostišča »Pri kozolcu«. To 
so prevzeli trije partnerji, in sicer Lipovšek Grega, Lenček Mate 
in Mulec Daniela. V pogovoru mi je Lipovšek Grega zagotovil, 
da ni strahu, da ne bi uspeli, saj imajo kvalitetno ponudbo in 
primerne cene. 

Njihova želja je pridobiti nazaj goste, ki so zaradi zaprtega 
lokala storitve iskali drugje. Želijo, da se vrnejo k malicam, 
kosilom, zvečer pa k prijetnemu druženju - poleti pod kozolcem, 
pozimi pa v notranjih, lepo urejenih prostorih. Obljubljajo 
solidno postrežbo s kvalitetno, vedno domačo in svežo hrano, 
sladicami in pijačo po želji gosta. Stavijo na slovensko 
tradicionalno kuhinjo, dosti pa bo tudi enolončnic - predvsem 
za malice, sicer pa vse vrste mesa, rib in prilog. Kruh, pecivo in 
sladice delajo sami. Vsi pa se bodo potrudili, da vam bo hrana 
prijala. 

Vabijo vas, da se prepričate in poizkusite njihovo ponudbo, 
vedno pa vam bodo na razpolago za pripravo ponudbe tudi 
za večje skupine, s prednaročilom na telefon: 05 901-75-88, 
fax: 05 901-75-89, mobilni telefon: 040 517-775 ali elektronski 
naslov: gostilna.prikozolcu@t-2.net.

Vljudno vabljeni!
J. Vovk

Florjanovo
Florjanovo - god svetega Florjana, 4. maja, je po mnogih naših 

krajih ljudski praznik, saj je sveti Florjan eden od priljubljenih 
svetnikov. Varuje pred požarom in je zato zavetnik gasilcev. 
Na florjanovo gospodinje niso smele peči, niti zakuriti peči. 
Tudi kovači tega dne niso delali, bali so se zameriti svetemu 
Florjanu. Gospodinje v Mežiški dolini so na večer pred 
florjanovim položile v star klobuk klobaso, jajca in mošt, nato 
pa so ta klobuk položile na ugaslo ognjišče poleg trsk. Ponoči 
se je eden od vaških fantov pritihotapil v hišo, zakuril ogenj 
s pripravljenim lesom, spil mošt in vtaknil jajca in klobaso v 
malho in tiho odšel. Ob koncu takih obhodov so se fantje zbrali 
pod vaško lipo, gospodinje pa so medtem pekle  jajčno cvrtje, ki 
je bilo tega dne obredna jed. (Vir: www.mavrica.net)

Na predvečer godovanja svetega Florjana  je bilo na Gmajni in 
na Konjskem slišati pesem:

 »Svetga« Florjana nosimo, 
za jajce špeha prosimo, 

da bi vas obvarval vseh nesreč,
pred ognjem pa največ …«,

s katero so pevci želeli obuditi star običaj praznovanja 
florjanovega. S pesmijo »Prav lepo ime je Svet Florjan« so 
prebivalcem hiše zaželeli, da bi se njihovih domačij izognile vse 
nesreče, še zlasti pa ogenj. Gospodinje so se jim za dobre želje 
zahvalile z jajci ali kakšno drugo domačo dobroto. Florjanovo 
pesem je bilo znova slišati po nekaj letih zatišja. 

Lidija Eler Jazbinšek

Splošno
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Utrinki iz Špesovega doma
Ko pri nas gostuje kateri od pevskih zborov, se v avli doma 

zbere še posebej veliko stanovalcev. Radi imajo ubrano 
zborovsko pesem, še posebej, če je slovenska narodna. Ob 
znani melodiji tudi zapojejo skupaj s pevci, včasih pa ob otožni 
melodiji potočijo tudi kakšno solzo. In takšni odzivi so najlepše 
darilo nastopajočim, ki potem še raje prihajajo med nas.

Oratorij v Vojniku
Na oratoriju v Vojniku je potekalo od 27. junija do 1. julija 2011 veselo počitniško srečanje 64 otrok in 26 animatorjev. Zgodba za 

Oratorij 2011 svojo vsebino črpa iz starozavezne svetopisemske knjige o preroku Jonu.

Oratorij 2011 ima geslo »V tvojo smer«. To je spoznanje, do katerega se Jona dokoplje v svoji avanturi. Dojame, da je za človeka 
najboljše iti po poteh, ki jih je modro, ljubeče in dobrohotno kaže Bog.

Animatorji, katerih vodja je Lucija Krašovec,  so se dlje časa temeljito pripravljali na letošnji oratorij. 
Vsak dan so se otroci in animatorji ter njihovi pomočniki zbrali pred cerkvijo, nato sodelovali pri sveti maši, zatem so bile na vrsti 

kateheze, delavnice in igre. Otroci so kvalitetno in prijetno preživljali prve dneve počitnic.
Poleg animatorjev so pomagali na oratoriju škofijski tajnik Urban Lesjak, domači župnik Anton Perger in sodelavke, ki so skrbele 

za hrano in ostalo, kar je še bilo potrebno za prijetno počutje otrok.
Milena Jurgec

Foto: Milena Jurgec

V mesecu maju in juniju so bile naše prireditve prav v 
znamenju te zvrsti glasbe - obiskali so nas pevci Moškega zbora 
France Prešeren iz Vojnika ter vokalne skupine «in spiritu«. Z 
ubranim petjem in izvrstnim izborom pesmi so navdušili - prvi 
z izkušnjami in prepoznavnim zvenom zbora, ki omehča še 
tako trdno dušo, drugi z mladimi pevci in odlično interpretacijo 
slovenskih pesmi. In izredno zadovoljno občinstvo. Skupina in 
spiritu pa je dokazala, da uspehi, ki so jih dosegli v zadnjem 
obdobju, niso zgolj naključje, ampak plod trdega dela in 
profesionalnega odnosa do petja.

Prav tako so nas v tem času obiskali slikarji „Zreški art“, 
ki ustvarjajo pod mentorstvom konjiškega slikarja Arpada 
Šalamona. Dela petih slikarjev so razstavljena v avli doma, kjer 
si jih boste lahko ogledovali skozi vse poletje. Ob otvoritvi je 
spregovoril gospod Šalamon, v kulturnem programu pa so se 
predstavile ljudske pevke z Dobrave pri Konjicah.

Še en obisk velja omeniti, saj smo se ga izredno razveselili: 
učenci Glasbene šole Celje, različnih starosti in na različnih 
instrumentih so pokazali, kaj so se naučili v šolskem letu, ki 
je za njimi. In po uspešnem nastopu so obljubili, da nas kmalu 
zopet obiščejo. Da pa ne bi ostali čisto brez narodnozabavnih 
viž, je poskrbel družinski trio Pogladič, ki nam je zaigral in 
zapel nekaj pesmi iz svojega bogatega repertoarja.

Ker se bliža čas dopustov ter takšnih in drugačnih poletnih 
avantur vam želimo, da se po počitnicah zdravi in polni energije 
srečamo - morda na kakšni prireditvi v našem Domu.

Elči Gregorc

Splošno
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Športno kolesarsko društvo iz Nove Cerkve je letos že 4. 
organiziral blagoslov koles ter kolesarjenje po poteh KS Nova 
Cerkev. S tem dogodkom želi spodbuditi družine in rekreativne 
kolesarje, da preživijo dan na kolesu, predvsem pa mlade, da se 
navadijo kolesariti po prometni cesti, kar v današnjem času, ko 
so ceste zasičene z avtomobili, zahteva še posebno previdnost in 
pozornost.

Pot po poteh KS Nova Cerkev je dolga 11 kilometrov. Kolesarji 
so se zbrali pri gasilskem domu v Novi Cerkvi, kjer so se vpisali 
in tako pridobili vsak svojo štartno številko. Nato so se vsi skupaj 
odpravili do cerkve sv. Lenarta, kjer je kolesa blagoslovil župnik 
in dekan Alojz Vicman. Pot jih je nato vodila mimo Sorževega 
mlina do Vizor, iz Vizor proti Landeku, kjer so se kolesarji lahko 
za kratek čas odpočili in okrepčali. Pot iz Landeka jih je peljala 
do Čreskove ter Socke in naprej proti Novi Cerkvi. Rekreacijska 
kolesarska pot je primerna za vse, še posebej za družine, saj jo 
zaradi nezahtevnosti prevozijo tudi tisti najmlajši. Lani je bil 
najmlajši udeleženec star 6 let.

Kolesarjenje po poteh KS Nova Cerkev vsako leto spremlja 
tudi gasilski avto, v primeru, da bi kdo od udeležencev omagal.

Organizatorji tega kolesarskega dogodka so letos podelili 
4 glavne nagrade - pokale, ki so razdeljene na posamezne 
kategorije in 15 tolažilnih nagrad.

1. kategorija: NAJSTAREJŠI - Franc Novak
2. kategorija: NAJMLAJŠI - Severina Štante
3. kategorija: NAJ POLŽEK - Franc Knez
4. kategorija: NAJTEŽJI - Boštjan Žlavs
Športno kolesarsko društvo je tako izpeljalo še en uspešen 

kolesarski podvig, ki pa ni tekmovalne narave, ampak zgolj 
rekreativnega pomena. Prav tako je društvo aktivno skozi vse 
leto - s takšnimi in drugačnimi aktivnostmi in organizacijami 

tovrstnih dogodkov - od udeležbe njihovih članov na Majskem 
krogu in pohoda na Stražo, ki je letos zaradi vremenskih 
nevšečnosti žal odpadel. Prav tako pa enkrat letno organizirajo 
mednarodno kolesarjenje, ko se s kolesi odpravijo do otoka 
Krka. En od naslednjih dogodkov pa je namenjen predvsem 
njihovim najmlajšim članom. S kolesi se peljejo iz Nove Cerkve 
do Dobrne, kjer dobijo zaslužen sladoled, nato pa sledi piknik.

«Na kolo za zdravo telo» je zagotovo misel in vodilo, ki 
spremlja in spodbuja člane Športno kolesarskega društva Nova 
Cerkev pri njihovem delu. Naj tako tudi ostane.

Andreja Štravs
Foto: Srečko Sentočnik 

Blagoslov koles in kolesarjenje po poteh KS 
Nova Cerkev

V nedeljo, 26. junija 2011, je bil dan kot zanalašč za vse tiste, ki so dopoldan želeli preživeti na kolesu. Krajani so se zbrali ob 
8. uri pred gasilskim domom v Novi Cerkvi, od koder jih je pot peljala do cerkve sv. Lenarta, ker je bil blagoslov koles, za tem pa 
je kolesarje čakala 11 km dolga trasa po poteh KS Nova Cerkev. Organizator, Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev, je bil z 
udeležbo zadovoljen.

Blagoslov koles pred cerkvijo sv. Lenarta

Marija Jakop 
praznovala 90 let

Obiskali smo Marijo Jakop, ki je v mesecu maju dopolnila 
devetdeset let. Rodila je devet otrok in vseskozi delala na kmetiji. 
Svoj pečat je pustila nanjo druga svetovna vojna, saj so se morali 
prilagajati vsemu in vsakomur, ki je potrkal na njihova vrata. Bili 
so kmetje in morali so ohranjati ustrezen položaj za preživetje. 

Leta, ki jim lahko zavidamo, je preživela s trdim delom in 
veseljem do velike družine, saj so otroci kasneje pomenili 
prepotrebno pomoč. Živahna, zdrava, nasmejana mama in babica 
ter prababica najraje zapoje, še vedno pa zna povedati tudi 
dogodivščine iz mladosti.

Predstavniki KS Frankolovo smo ji zaželeli še dolga leta, polna 
drobnih, vendar prijetnih doživetij, željam pa se je pridružila tudi 
Župnijska Karitas.               Jure V.
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GOSTIŠČE TURIST V NOVI PODOBI
Gostišče Turist stoji ob glavni povezovalni cesti Celje – Slovenske Konjice. V neposredni bližini lahko občudujete veliko naravnih 

lepot in kulturnih znamenitosti; cerkev Sv. Jožefa in cerkev Sv. Trojice na Gojki sta vredni vaše pozornosti. Ljubitelje zgodovine in 
kulturne dediščine bo razveselil ogled Lindeškega gradu in domačije našega pisatelja Antona Bezenška, ustanovitelja bolgarske 
scenografije. 

Dobro je poskrbljeno tudi za zdravo telo, saj so urejene različne 
turistične poti; odločite se lahko za obisk Konjiške gore in aktivno 
preživite svoj prosti čas. Po naporni rekreaciji se gotovo prileže 
sproščujoč počitek v prijetnem okolju, ob okusni hrani in pijači. 
Za vse to poskrbi Gostišče Turist - gostišče s tradicijo.

Vrata Gostišča Turist je odprla nova najemnica, Polona Fošt s 
Keblja. Gospa Polona se z gostinstvom ukvarja že 14 let, saj ima 
kmečki turizem v domačem kraju. Njena največja želja je, da 
bodo s svojo ponudbo čim bolj zadovoljili svoje goste, predvsem 
pa krajane Frankolovega.

Na razpolago imajo različne sobe za prenočišče, sobo za 
zaključene družbe s sto sedeži, tri posebne sobe, letni vrt in seveda 
parkirni prostor. S ponudbo zadovoljijo še tako zahtevne goste, 
saj vam z veseljem postrežejo z nedeljskimi kosili, malicami, 
picami, hamburgerji, z jedmi pripravljenimi po naročilu in s 
postrvmi. Ob izdatnem obroku se priležejo tudi izbrana vina, 
lahko pa se osvežite z brezalkoholnimi napitki.

To pa še ni vse, kar vam ponuja kolektiv Gostišča Turist. 
Sprejemajo tudi rezervacije za manjše in večje skupine, poroke, 
praznovanja, obletnice, obhajila, krste …

Kolektiv Gostišča Turist pa je vpet tudi v sam kraj, saj z 
veseljem priskočijo na pomoč pri  organizaciji različnih prireditev 
ali dogodkov, ki jih v našem kraju ne manjka. Tako so 1. maja 
2011 ob jutranji budnici obiskovalce in člane Godbe na pihala 
postregli s hrano in pijačo. 

6. maja 2011 so organizirali spoznavni večer v dvorani Gostišča 
Turist. Povabili  so predstavnike KS Frankolovo, predsednike 

oziroma predstavnike društev in organizacij v kraju, ravnatelja 
OŠ Frankolovo in patra Branka Cestnika. Namen samega 
srečanja je bil predstavitev kolektiva in njihove ponudbe, aktivno 
sodelovanje z društvi in KS ter izmenjava mnenj in dragocenih 
izkušenj. 

Kolektiv Gostišča Turist se zaveda, da bodo vaše morebitne 
pripombe dobronamerne, vsako vaše mnenje pa pomemben 
kažipot k uspehu in pot k vašemu in predvsem njihovemu 
zadovoljstvu.

Ines Novak

Tradicionalno srečanje je bilo tokrat organizirano malo 
drugače, saj se zbori niso predstavljali posamično, ampak so 
za celotno mašo pripravili skupen program izbranih pesmi. 
Številnim pevcem je dirigirala zborovodkinja Darinka Stagoj, 
organist pa je bil Tomaž Marčič.

Pevci so se za to srečanje pripravljali vsak v svoji župniji, pod 
vodstvom zborovodij Janeza Kara (Frankolovo), Francija Pokliča 
(Vitanje), Marjete Olenšek (Šmartno v Rožni dolini), Gorazda 
Železnika (Ljubečna), Tomaža Marčiča (Vojnik) in Darinke 
Stagoj (Nova Cerkev). Skupno petje je bilo ubrano; prevzelo in 
navdušilo je tako pevce, kot tudi poslušalce.

Slovesno bogoslužje je na binkoštni praznik vodil celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek, poznavalec in ljubitelj cerkvenega 
petja. Z navdušenjem je nagovoril zbrane pevce kot apostole 
cerkvenega petja. Poudaril je, da cerkveno petje globlje posreduje 
božjo bližino. Vsem navzočim, še posebno zborovodjem in 
organistom, je izrekel zahvalo zaradi prizadevnega nadaljevanja 
tradicije cerkvene pevske dejavnosti po posameznih župnijah, še 
posebej od časa škofa Antona Martina Slomška.

 Pevci so se še dolgo zadržali v veselem druženju pred cerkvijo. 
Nastopajočim se je pridružil tudi župan Benedikt Podergajs.

Špela Oprčkal

Dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov v Novi Cerkvi
V župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi Cerkvi so v nedeljo, 12. junija 2011, v popoldanskih urah prepevali odrasli cerkveni 

pevski zbori iz župnij novocerkovške dekanije.

Splošno
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Otvoritev bazena na Frankolovem
Ideja Mladinskega društva Frankolovo je bila, da prevzamejo v roke bazen na Frankolovem, ki je v zapuščenem stanju čakal na 

usodo. V štirinajstih dneh udarniškega dela so bazen uredili in ga usposobili za uporabo. 

Predsednik režijskega odbora Franc Kovačič je v nagovoru 
prisotnim povzel dogodke, ki so  od prve glasno izrečene želje, 
preko skupnega prizadevanje in mnogo vloženih prostovoljnih 
ur in sredstev za pripravo ceste, pripeljali do otvoritve asfaltirane 
ceste. Iskreno se je zahvalil vsem sokrajanom (ki so sodelovali 
pri pripravi ceste, nudili svoje delo in odstopili zemljišče za 
skupno dobro) in tistim, ki so njihovim željam znali prisluhniti 
in realizirali asfaltno prevleko: županu Benu Podergajsu, Mirku 
Krašovcu, nekdanjemu predsedniku KS Vojnik in sedanji 
predsednici Lidiji Eler Jazbinšek.

 Novo asfaltirano cesto je blagoslovil župnik Anton Perger.  
Vsi, ki so prisostvovali otvoritvi, so bili priča iskrenemu 

veselju, ki je združilo sosede in prijatelje.  Po otvoritvi so se vsi 
prisotni odpravili po novi cesti do domačije družine Kovačič, kjer 
so domačini  pripravili  zaključek  s pogostitvijo  in z druženjem, 
za katerega so zopet  stopili vsi skupaj.

Lidija Eler Jazbinšek

Otvoritve so se udeležili mladi iz Mladinskega društva, 
predsednica Kluba mladih občine Celje, predsednik sveta 
KS Frankolovo in drugi predstavniki društev. Finančno 
je sodelovala občina Vojnik, Mladinski klub Celje in 
posamezniki s prostovoljnimi prispevki. Za bazenom je 
odbojkarsko igrišče na mivki, na katerem je bila že na dan 

otvoritve odigrana tekma. Mladim čestitke, saj so storili prvi 
korak k razmišljanju o prihodnosti bazena, da je vendarle 
potrebno zagotoviti sredstva za njegov nadaljnji obstoj. O 
tem naj spregovorijo svetniki na Občinskem svetu, saj je 
to edini bazen v naši občini. Ohranimo ga in naj nam bo v 
ponos in korist, predvsem mladim.

Jure Vovk

OTVORITEV CESTE V BOVŠAH
»V slogi je moč«  je bilo zapisano na transparentu, ki je v petek, 1. julija 2011, napovedoval otvoritev asfaltirane ceste v Bovšah, 

ki se začne pri domačiji Delčnjak in zaključi pri Kovačič.

V soboto, 27. avgusta 2011, ob 13. uri TD Frankolovo organizira  »GOLAŽIJADO«  v parku 
pri Graščini na Frankolovem v sklopu »ROCK ŽURA«, ki ga organizira Mladinsko društvo Frankolovo.  
Pridite navijat za svojo skupino! 

Vse informacije dobite na tel. 041 799 657, Toni  ali 041 698 322, Bogdan. 

Splošno
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ŠVIC v Vojniku
Začele so se počitnice in s tem tudi čas za zabavo in sprostitev v vročih poletnih dneh. Med vročimi poletnimi dnevi se lahko pridete 

ohladit na odličen točen sladoled in hladno pijačo. Proti večeru vas vabimo na odbojkarsko igrišče na igranje odbojke in ostalih 
dejavnosti. Pridite nas pogledat v ŠVIC. 

Za vas lahko tudi organiziramo obletnice, zaključke, rojstnodnevne zabave. Imamo tudi možnost najetja piknik prostora, ki je ob 
odbojkarskem igrišču.

V najem oddajamo zgornja 
prostora: manjši prostor meri cca 
20m2 in večji prostor, ki meri cca 
50m2. Prostore lahko uporabite 
za pisarno ali kaj podobnega. 
Ogled prostorov je možen vsak 
dan od 8. do 22. ure. Za več 
informaciji pokličite na 040 922 
666. 

Mitja Spolenak

S SOSEDI SE TKEJO PRIJATELJSKE VEZI - 
srečanje hribovcev

Mladi, polni elana, smo kupili parcele in hiteli z gradnjo, da smo se čim prej preselili v  svoje nove domove v Višnjo vas. Na hribu 
je bilo veliko parcel in ena sama kmetija. Na tej kmetiji sta kmetovala Bebrova ate in mama, ki sta rada pomagala mladim; s sosedi 
so se tkale prijateljske vezi.

Hiše so rastle in tako sta rastli in se tkali poznanstvo in 
prijateljstvo. Pomagali smo drug drugemu in se družili. Največje 
veselje je bilo, če smo zaključili katero izmed skupnih akcij, kot 
npr. asfaltiranje ceste in da smo  lahko skupaj praznovali ter se 
veselili. Ulico smo kar sami poimenovali Bebrova ulica. 

Bebrova ate in mama sta bila naša zaščitnika. Takrat smo si 
obljubili, da si bomo vsako leto pripravili tako srečanje.

Usoda je terjala svoje. Prvega soseda smo pospremili k 
zadnjemu počitku. Žal smo veliko sosedov skozi leta izgubljali 
in se pogostokrat srečevali s slovesom.

Leta tečejo in vas živi. S sosedi se radi srečujemo, poklepetamo; 
in tako smo se pogovarjali, kako se je prijetno družiti in da bi bilo 
prijetno, če bi oživeli druženje s piknikom na hribu. 

Mladi so naše modrovanje vzeli zelo resno. Priprave in 
organizacijo so prevzeli, le za lepo vreme jih je skrbelo.

Pomlad, mesec maj - čas ljubezni in lep sončen dan. Že zjutraj, 
ko se je kuhal bograč, je po vasi dišalo. Daleč naokoli se je slišal 
smeh in klepetanje. Ni bilo soseda, ki bi se ne bi odzval tako 
prijaznemu vabilu. Klepet in obujanje lepih trenutkov, je zasenčil 
vse slabo, kar se nam je skozi leta zgodilo.

Spomnili smo se prijateljev in svojcev, ki so iz tega hriba odšli 
za večno.

Bili smo enotni, da je tkanje vezi med sosedi zelo pomembno.
V času, ko samo poslušamo o krizi ali bolezni, je še toliko 

pomembnejše, da se družimo, si pomagamo; in večkrat lepe ter 
žal tudi slabe trenutke preživljamo skupaj. Težave in veselje, ki 
jih lahko deliš s prijatelji, s sosedi dobijo lastnosti briljanta, ki 
sije; je sporočilo, da druženje, prijaznost in lepa beseda pomenijo 
vedno več.

Ponosna sem, da so prijatelji med seboj tudi naši otroci, katerim 
se iz srca zahvaljujem, da so nam pripravili tako lepo druženje. 
Ob dobri kapljici, ob jedeh z žara in pecivu smo zgodovino 

našega hriba obujali tako, da je bila živa, da se nam je približala 
v sedanji čas. 

Hvala, dragi naši otroci, ohranjajte vezi prijateljstva, pomagajte 
si med seboj, družite se in nadaljujte tradicijo lepega v sožitju 
generacij.

Imejte ljubezen v srcu in vedno boste imeli nekaj, kar boste 
lahko dajali. Sejali boste dobro voljo, ljubezen in medsebojno 
spoštovanje.

Vsem, ki vam lepa beseda in druženje ni tuje, srečujte se po 
našem zgledu, saj denar in delo za plačilo je samo mozaik našega 
življenja; prostovoljstvo in prijazni sosedski odnosi naj zapolnijo 
največji mozaik želja. Verjemite, da je bil naš vaški piknik - 
piknik hribovcev nepozaben, čudovit in lepo organiziran.

Prisrčna hvala.

Dragica Mirnik

Splošno



86OgledalO 3/82              15. julij 2011

O OCENJEVANJU SALAM – II. SALAMIJADA
Slovenski prostor je agrikulturno in živinorejsko bogat in razgiban. Kmetje in rejci živine so s svojim marljivim in vestnim delom 

mnogokrat korak pred drugimi širše družbeno in gospodarsko pomembnimi dejavnostmi. Priprava suhomesnatih proizvodov na 
kmetijah je del tradicije in kulture prehranjevanja podeželskih prebivalcev. Salame, klobase, suha slanina, budžola, želodci, posušeno 
svinjsko pleče in drugo, so domači izdelki, ki nedvomno sodijo v skupino izvrstnih, gurmanskih delikates.

Vinogradniško društvo Vojnik, ki mu 
predseduje Mirko Krašovec, je letos že 
drugič v sklop svojih dogodkov uvrstilo 
ocenjevanje salam. Gotovo je odlična 
domača salama velika prijateljica prav 
tako odličnega kozarčka vina iz domačih 
vinogradov. V društvu so to prepoznali 
kot primer dobre prakse. Imenitni 
dobrini, kot sta vino in salama, se tako 
v nekoliko tekmovalnem duhu spojita in 
zgodi se simfonija okusa.

Salame so se letos ocenjevale v idilični »gorci« v Hrenovi; pri 
prijaznima gostiteljema Agici in Vikiju Štokojniku v Volčjih 
jamah, kakor po domače pravijo kraju. Vodja tekmovanja v 
izbiri naj salame je bil tudi letos Drago Medved, vsem dobro 
poznan publicist, avtor mnogih knjig in del posvečenih vinu in 
kulinariki. Komisijo je sestavljalo šest članov, isti kot v preteklem 
letu: Marjan Kovač, Viktor Štokojnik, Franci Korošec, Rado 
Jonak, Drago Medved in Edvard Kužner, ki sem komisiji tudi 
predsedoval. Število članov ocenjevalne komisije je primerljivo 
s številom, kot ga predpisuje pravilnik o ocenjevanju salam 
slovenskega združenja salamarjev. Komisija se je tudi tokrat 
lotila dela nadvse resno. Zavedanje, da je vsak oddan vzorec 
salame delo in trud nekoga, ki verjame, da je njegov izdelek 
korekten in vreden presoje, še toliko bolj obvezuje vsakega člana 
komisije, da ocenjevanje izdelka opravi strokovno in pošteno.

Ocenjevanje salam je zahteven projekt, ki poleg vodje 
tekmovanja in komisije zahteva še delo rok tehničnega osebja, 
ki skrbi, da ocenjevanje poteka v strogem in diskretnem ozračju. 
Člane tehnične ekipe je tudi letos vodil in usmerjal Miran Kovač. 
Zahtevno administrativno delo je opravil Boštjan Podrgajs.

Komisija je ocenila 28 vzorcev salam. Pri delu se je opirala 
na priložena merila ocenjevanja. Delo je potekalo v mirnem, 

nemotenem okolju in v prijetnem, vendar odgovornem vzdušju. 
Splošno mnenje je, da so letos salame po kakovosti presegle 
nekatera pričakovanja. Morda se lahko to pripiše tudi seminarju 
prof. dr. Žlendre, ki ga je za »salamarje« in vinogradnike 
organiziralo Vinogradniško društvo Vojnik.

Vsem, ki so zbrali pogum in svoj izdelek prinesli v ocenitev, 
iskrene čestitke. Pot do odličnosti in kakovosti je trda in 
velikokrat neizprosna, vendar je vredno hoditi po njej.

Edvard Kužner,
predsednik ocenjevalne komisije

Rajska ptica na strehi
Iz policije Vojnik smo bili obveščeni o prijavah glede našega 

pava, kateri spi na naši strehi in se oglaša, kar moti nekatere 
sosede. Povedala bi, da je v spomladanskem času (največ v 
mesecu maju) njegov čas parjenja in se takrat oglaša. 

Razumem nekatere sosede, da jih to oglašanje moti in se jim 
opravičujem. Kolikor je v moji moči ga mirim, popolnoma 
umiriti ga pa ne morem. Ima pač nagon kot vsaka druga žival, 
kajti to je naravna pot, na katero ne moremo vplivati. 

Bi pa pripomnila, da je pav zelo lepa žival. Mnogi ljudje ga 
hodijo gledat, pripeljejo svoje otroke, da ga vidijo, ga slikajo in 
občudujejo, kajti takšne živali ne vidiš pri vsaki hiši. Drugi imajo 
pse in mačke, jih vodijo po naselju in nimajo vrečke, da bi za 
njimi počistili - mislim, da je to precej bolj moteče in zdravju 
škodljivo. Tudi moja mama, ki ima 92 let, ga zelo občuduje in ga 
ceni, kajti zaveda se, da je to lepoto ustvarila narava brez človeške 
pomoči. Pri teh letih si pač ne more več privoščiti raznih večjih 
razvedril in zato ima vsaj pava. 

Bi pa vprašala vse tiste, ki jih to oglašanje moti, kaj bo njih 
razveseljevalo pri 92. letih?  

Še enkrat se vsem opravičujem 
in prosim za strpnost, kajti 
kmalu bo sezone parjenja 
konec. 

S spoštovanjem do vseh, 
ki ga slišijo.

Nuša Skale, 051 365 596
Cesta talcev 7

Vojnik

Splošno
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10. kramarski sejem s 
predizborom harmonikarjev 

za Pohorsko coklo
»Prisrčen pozdrav spoštovani Frankolovčani, spoštovani 

obiskovalci in vsi, ki ste se odločili, da se družite danes z nami 
tu, v parku graščine Frankolovo.

Člani društva Talon Frankolovo 
smo vam pripravili že 10. kramarski 
sejem s predizborom harmonikarjev 
za Pohorsko coklo«, je dejala Dragica 
Mirnik, povezovalka programa.

Naj vam malo obudim spomin: 
Valdi Podjavoršek, Janez Kozmus 
in žal že pokojni Poldi Kuzman so 
zaslužni, da smo danes tu že 10 leto. 
Želeli so, da se na Frankolovem 
ljudje srečujemo, družimo in da se na 
tak način tkejo prijateljske vezi.

Prebivalci tega kraja so marljivi in 
pridni pridelovalci hrane in drugih dobrot. Tu je priložnost, da 
svoje izdelke pokažejo in tudi kaj prodajo in tako pripomorejo 
k boljšemu družinskemu proračunu. Frankolovčani smo 
glasbeno nadarjeni. Radi imamo domačo besedo, petje, zvoke 
harmonike. Zato smo se povezali s priznanim glasbenikom, ki 
je organizator in pobudnik izbora naj harmonikarja za priznanje 
Pohorske cokle, Domnom Jevšenakom. Ker je dobrih mladih 
harmonikarjev veliko, a priznanja prejmejo le najboljši, je eden 
izmed izborov za finale tukaj na našem kramarskem sejmu. 
Strokovno komisijo so sestavljali Tine Lesjak, Domen Jevšenak, 
društvo Talon, Janez Kozmus, Jože Gregorc in Naci Jošt.

Na predizbor harmonikarjev za Pohorsko coklo se je prijavilo 
13 harmonikarjev. Komisija je imela težko delo, saj je ugotovila, 
da so tekmovalci zelo dobro pripravljeni, njihove predstavitve 
pa so bile resnično izvrstne. Zato se je komisija odločila, da so 
tekmovalci tako dobri, da se lahko vsi uvrstijo v finale.Komisija 
je tudi izbrala najboljšega harmonikarja kramarskega sejma. Ta 
laskavi naziv je dobila najstarejša udeleženka tekmovalka Marija 
Mernik.Organizatorji so bili ponosni, da so se na predizbor 
prijavili tekmovalci iz različnih krajev Slovenije. Kar dva sta 
bila iz Bele krajine.

J. Vovk

Slovesnost ob odkritju 
spominskega obeležja

ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA OB 20. 
OBLETNICI VOJNE ZA SLOVENIJO TER SREČANJE 
VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER IN OBMOČNEGA 
ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 
CELJE, JE BILO V SOBOTO, 18. JUNIJA 2011, Z 
ZAČETKOM OB 11. URI PRI SPOMENIKU V VOJNIKU.

V uvodu v samo slovesnost so nas najprej pozdravili člani 
Godbe na pihala iz Nove Cerkve, postavitev praporščakov in 
svečano veteransko dejanje. Benedikt Podergajs, župan občine 
Vojnik, je kot gostitelj te slovesnosti in srečanja najprej vse lepo 
pozdravil. Slavnostni govornik je bil Janez Pajer, predsednik 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Sledilo je slavnostno odkritje spomenika. Ta bo v spomin 
in opomin vsem generacijam, da svoboda in neodvisnost nista 
samo po sebi umevni in da ju je treba izboriti in ubraniti. S tem 
dejanjem je bil zaključen prvi del prireditve. Podelitev priznanj 
in druženje pa se je nadaljevalo pod šotorom na igrišču. Vse 
navzoče so zabavali člani tria Pogladič.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke.

Petra Pehar Žgajner

Splošno
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Torkovi pohodi v TD Nova 
Cerkev so uspešno končani

V okviru TD Nova Cerkev smo pohode začeli na torek, 5. 
oktobra 2010 in jih zaključili v torek, 31. maja 2011. Opravljenih 
je bilo 32 pohodov, ki so trajali povprečno 2 uri. Vsak torek se 
je pohoda udeležilo približno 15 pohodnikov. Prehodili smo več 
kot dvanajst različnih poti, nekatere pa tudi ponovili. Spoznali 
smo širšo okolico Nove Cerkve, vse do Vojnika, Konjskega, 
Landeka in Homca.

Glavni namen pohodov je bila rekreacija, seveda pa tudi 
druženje in spoznavanje kraja z okolico. Krajani so bili vedno 
gostoljubni kadar smo šli mimo njihovih domov in so nam 
vedno ponudili okrepčilo, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo.

 V torek, 31. maja 2011, smo se odpravili na zadnji pohod 
in ga hkrati zaključili „pri Stolec»  v Novi Cerkvi. Vsem, ki 
ste prispevali dobrote za pogostitev, iskrena hvala, kakor tudi 
Stolečevim za prostor in pripravo.

Na zaključku smo s predsednico Alenko Prebičnik Sešel 
podelili tudi 16 pohval in 20 darilnih vrečk. Razšli smo se dobre 
volje in z namenom, da na jesen, natančneje 4. oktobra 2011 
zopet začnemo s pohodi.

 Hvala vsem pohodnikom za udeležbo, druženje in nepozabne 
spomine.

Boltežar Orlčnik

Zaključna fotografija pohodnikov iz Nove Cerkve

Spomladanska ureditev 
okolice KS Nova Cerkev, pod 

okriljem članov TD Nova 
Cerkev

Konec meseca maja, se je v KS Nova Cerkev že tradicionalno 
zgodila delovna akcija - ureditev malega trga, ki jo vsako leto 
organizirajo in izvedejo člani TD Nova Cerkev. Člani tovrstno 
delovno akcijo izpeljejo dvakrat letno - spomladi in jeseni. 

Da je Nova Cerkev tudi vizualno privlačna za krajane in tudi 
tiste, ki se peljejo samo mimo, vsako leto poskrbijo člani TD 
Nova Cerkev. Tako so tudi v letošnjem maju uredili mali trg v 
središču Nove Cerkve. Prav tako so za urejenost in za primerne 
cvetlične nasade poskrbeli: Mira in Jože Štokovnik (otok, kjer se 
zavije v Homec), Helena Kuzman (cvetlične grede pri vstopu v 
Socko) ter  Ivanka in Vlado Koprivnik (cvetlični nasad v Socki). 
Tako so člani TD Nova Cerkev letos še posebej «cvetlično» 
zaznamovali pot skozi celotno KS Nova Cerkev. Prav tako 
nekajkrat letno poskrbijo za ureditev krožišča pri vstopu v Novo 
Cerkev - tej ureditvi čas namenja Agica Štokojnik.

Andreja Štravs

Člani TD Nova Cerkev na izletu po sončni Toscani
V soboto, 9. aprila 2011, se je prijetna druščina izletnikov, v organizaciji TD Nova Cerkev, odpravila na izlet po Italiji.

Ogledali smo si raznolika mesta (Pisa, 
Lucca, Cinque Terre), znamenitosti in 
imeli priložnost občudovati slikovito 
pokrajino. Prav tako smo se sprehodili 
po poti ljubezni in uživali v krasnem 
panoramskem razgledu narave med 
vožnjo z vlakom. Domov smo prišli 
polni prijetnih vtisov in prepričani, da se 
na podoben izlet še kdaj odpravimo. Če 
vas mika, se nam prihodnje leto lahko 
pridružite. Veseli bomo, če bomo lahko 
prijetne trenutke delili tudi z vami.

Zvezdana Gal, 
TD Nova Cerkev

Splošno
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PRAZNIK VINA, SALAM IN KRUHA
V dvorani Kulturnega doma Vojnik so se v soboto, 7. maja 2011, zvečer zbrali številni ljubitelji domačih dobrot in rujne kapljice na 

V. Prazniku vina in II. Salamijadi, ki so ga kot vsako leto pripravili člani Vinogradniško – vinarskega društva Vojnik.
Za popestritev kulturnega programa sta poskrbela otroški 

pevski zbor Osnovne šole Vojnik in ansambel Trio Pogladič. Na 
prireditvi, ki jo je povezovala Marjana Kolenko, so podelili kopico 
priznanj tistim, ki so dali na ocenjevanje svoje suhomesnate 
izdelke in vzorce vina. Pri slednjih je najprestižnejšo zmago – 
šampiona rednih trgatev, dobila Milena Koprivnik iz Socke za 
sorto sauvignon. Najvišjo oceno (18,57) letošnjega ocenjevanja 
pa je prejel Mirko Krašovec iz Brnice in sicer za sorto kerner 
2009 - pozna trgatev. 

Priznanje za prvaka sort za vina letnika 2010 pa so prejeli:
Oto Potočnik za belo zvrst in rumeni muškat
Miroslav Lipovšek za rdečo zvrst
Milena Koprivnik za modro frankinjo in sauvignon
Andrej Horvat za laški rizling
Miran Kovač za chardonnay in kerner

Med 129 vzorci, je 37 vin prejelo zlato diplomo, 59 vin srebrno 
diplomo in 4 vina so prejela bronasto diplomo.

Na prireditvi je bilo podeljeno tudi priznanje za vzorno urejen 
ljubiteljski vinograd, katerega je prejel Jože Potočnik iz Ivence.

Po končani podelitvi za najboljša vina, pa so sledila tudi 
priznanja za najboljše salame. Salame so letos ocenjevali v 
idilični »gorci«, v Hrenovi, pri prijaznih gostiteljih Agici in 
Viktorju Štokojniku v Volčjih jamah, kakor po domače pravijo 
kraju. Predsednik tekmovanja v izbiri salam je bil Edvard Kužner 
s svojo petčlansko komisijo. Komisija je ocenila 27 vzorcev 
salam. Najboljši trije »salamarji« so prejeli priznanja. Prvo 
mesto je osvojil Jani Pevzdevšek, drugo mesto Jože Kovač in 
tretje mesto David Potočnik.

Vsem dobitnikom priznanj še enkrat iskreno čestitamo. Želimo 
si, da bi naslednje leto zbrali pogum in svoj izdelek prinesli v 
ocenitev tudi drugi.

Po končani prireditvi pa smo vsi skupaj odšli v dvorano 
gasilskega doma v Vojniku, kjer smo poskusili domače salame 
z II. Salamijade, kruh iz «mamine peči« in vino vojniških 
vinogradnikov z ocenjevanja letnika 2010. 

Zahvalili bi se vsem, ki so priskočili na pomoč, da smo lahko 
dobro in predvsem kvalitetno izpeljali V. Praznik vina in II. 
Salamijado. Posebna zahvala pa velja vsem vinogradnikom, 
izdelovalcem salam, ženam za odlični kruh, članom PGD Vojnik 
za uporabo prostora in trgovini Tuš Vojnik.

Ines Novak

Poletno srečanje 
Medobčinskega društva 
delovnih invalidov Celje

Poletje, čas počitnic, čas lepega vremena. Zdaj je čas, da tudi 
v našem društvu zaključimo z delom in si privoščimo počitnice. 
Zaključiti smo ga želeli s počastitvijo krajevnega praznika 
občine Vojnik. In tako smo pripravili medobčinsko srečanje na 
igrišču pod šotorom v Vojniku.

Sončno, a mrzlo jutro nas je pričakalo in veselila smo se 
srečanja delovnih invalidov. 

S svojo prisotnostjo so nas počastili, nas pozdravili in pohvalili 
naše delo: župan občine Vojnik Beno Podergajs, predsednik 
KS Vojnik Dušan Horvat, predstavniki družbenih dejavnosti 
občine Vojnik in Štore, predstavnik KS Vojnik, kolektiv Sveta 
potovanj in zakonca Kukuruzovič. Enotni so bili, da je tako 
druženje velikega pomena, saj se člani razvedrijo in tkejo nova 
poznanstva in prijateljstva.

Zeliščarska razstava je bila zelo lepo in razumljivo 
predstavljena in marsikdo od nas  se je lahko kaj novega naučil. 
Strokovnjaka sta nam z veseljem razložila pomen in  uporabo 
zelišč.

Da smo se do solz nasmejali je poskrbel čarodej Andrej. Res, 
čarovniki obstajajo in to nam je Andrej dokazal s svojimi triki.

Po odličnem bograču je bil čas za glasbo, ples in klepet ob 
okusnem pecivu naših pridnih članic, ki za druženja pečejo 
peciva.

Veliko obiskovalcev, ki jih je pot vodila mimo šotora, nas 
je prišlo obiskat. Ogledali so si zelišča in s člani pokramljali. 
Druženje se je ob Zdenkovih specialitetah in glasbi nadaljevalo 
v pozno popoldne.

Lepo smo zaključili prvi del leta.

Hvala vsem sponzorjem, donatorjem, obiskovalcem, našim 
članom, ki so pomagali pri organizaciji in brez katerih dan ne 
bi bil tako lepo doživet. Hvala tudi Brigiti. Zdenko - dobrote iz 
tvojega kotla so bile res okusne. Hvala našim članom, ki so se 
srečanja udeležili. Tisti, ki ste ostali doma, pa se nam pridružite 
naslednjič.

Zavedajmo se, da smo dar z neba in kako pomembno je, da 
smo preprosto tu; kako dobro dene, da se lahko vidimo, srečamo, 
kako tolažeče deluje njihov nasmeh in  kako revni bi bili brez 
njih.

Dragica Mirnik

Splošno
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Društva

Društvo upokojencev Vojnik
Spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci in dragi bralci 

našega glasila »Ogledalo«! Kot bi trenil je minilo tri mesece 
odkar smo nazadnje prebirali naše glasilo in že je tu novo z 
novimi novicami. Kot v sami občini je tudi pri nas upokojencih 
vedno kaj novega. Tako je srečanje za dan žena in materinski 
dan za nami. Za nami je tudi srečanje starejših nad 80 let, ki je 
bilo v Socki v nedeljo, 5. junija. 

Kar 60 nas je bilo in zbrana družba je bila vesela in zadovoljna. 
Veseli in srečni so bili vsi prisotni, saj se nekateri niso videli že 
nekaj let. Prav takšno druženje pa jim omogoča, da se srečajo 
občani naše občine tudi s tistimi, ki so iz ostalih krajev oz. KS, 
se pa poznajo še iz mladih let in so jih pota življenja popeljala 
v drug kraj; spomin na sošolce, prijatelje ali bivše sosede pa 
je ostal. Da je bilo srečanje popolno so poskrbeli učenci 
podružnične šole in učiteljice iz Socke z zelo lepim kulturnim 
programom. Tudi naši pevci so jim zapeli. Za razvedrilo in 
ples je igral naš harmonikar Herman Felicjan. Ker je bil župan 
Benedikt Podergajs službeno zadržan, je vse prisotne v njegovem 
imenu pozdravila predsednica KS Vojnik Lidija Eler-Jazbinšek. 

Tudi na izletu smo bili. V torek, 7. junija, smo se odpravili 
čez mejo v Krapino in od tam v Trakovščane. Imeli smo se zelo 
lepo in vredno si je bil ogledati oba kraja. Za ogled samega 
Zagreba nam je zmanjkalo časa, saj se moraš za ogled Krapine 
in Trakovščanov najaviti, da določijo čas ogleda, pa tudi sam 
ogled traja kar nekaj časa in smo komaj ujeli pozno kosilo ob 
16. uri v Gornji Dubravi.

Ker KS Vojnik praznuje svoj praznik v juniju, je naše društvo - 
tako kot že nekaj let - tudi letos v počastitev praznika organiziralo 
tekmovanje. V sredo, 8. junija, je bilo meddruštveno tekmovanje 

z zračno puško na našem petsteznem strelišču. Tekmovalo je 
20 strelcev iz Celja, Dobrne in Vojnika.Tekmovanje smo imeli 
tudi v petek, 10. junija. Tudi tokrat smo imeli meddruštveno 
tekmovanje v kegljanju v počastitev praznika KS Vojnik. Tekma 
je bila na našem kegljišču v Vojniku. V ruskem kegljanju se je 
pomerilo kar 40 tekmovalcev iz društev upokojencev iz občin: 
Celje, Dobrna, Vitanje in Vojnik. Pri obeh tekmovanjih so 
najboljše ekipe in posamezniki dobili pokale, srečanje pa smo 
zaključili z malico in klepetom.

Začela se je sezona izletov. Že naslednji izlet je predviden 
malo na Notranjsko malo na Primorsko. V torek, 5. julija, se 
bomo odpravili na ogled vojaškega muzeja v Pivko in nato do 
gradu Prestranek. Kar štiri oglede bomo imeli in med drugim si 
bomo ogledali farmo, kjer gojijo redko pasmo govedi angus. Na 
farmi imajo kar 200 glav te pasme. Spotoma bo malica, sledilo 
bo kosilo na gradu Prestranek.

V kolikor ste zamudili ta dva izleta v tem letu, boste imeli 
še čas, da ujamete katerega od naslednjih, ki jih pripravljamo 
v našem društvu. Vse informacije dobite v našem društvu ali 
pri naših poverjenikih na terenu. Upokojenke in upokojence 
vabim, da se nam pridružite tako v društvu, kakor tudi pri naših 
sekcijah. Z veseljem vas bomo sprejeli pri pevcih, kegljačih, 
strelcih, pletiljah … In če znate igrati kakšen instrument, vas 
bosta Rudi in Herman vesela v svoji družbi.

Pridite, pridružite se nam, pridite med znance, prijatelje, 
spoznajte nove prijatelje in napravite si lepši jutri. 

Življenje ni večno - je pa z nami lahko veliko lepše.

Ivan Robačer
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Klop - najnevarnejša gozdna žival
Gozdovi in travniki so za marsikoga delovno okolje, za številne izmed nas pa je gozd prostor za sprostitev in 

rekreacijo. Je pa tudi naravno bivališče klopov, ki lahko prenašajo povzročitelje nevarnih nalezljivih bolezni. 

Dobro je vedeti

Klopi se zadržujejo 
na senčnih in vlažnih 
travnato gozdnih 
površinah. Njihova 
koncentracija je 
večja predvsem na 
zaraščenem teritoriju, 

in sicer več na obronkih gozda kot v samem 
gozdu. Prav tako jih je več v gozdovih, 
kjer je porušeno ekološko ravnovesje in v 
katerih prevladujejo listavci. Zadržujejo 
se predvsem na višini do 1 metra, saj 
tako lažje pridejo do gostitelja. Zmotno je 
mišljenje, da klop zgolj čaka na gostitelja. 
Klop zazna gostitelja predvsem po vonju in 
se aktivno napoti proti njemu. Zadnja leta 
pa jih je vse več prisotnih tudi na travnikih 
v okolici hiš in tudi v mestnih parkih. 
Čeprav ne pogosto, lahko klop preide na 
človeka tudi iz domače živali, zlasti v 
kolikor se nanjo še ni povsem prisesal. 
Prav tako pa so opisani primeri, ko je bil 
klop prinesen v stanovanje z gozdnimi 
sadeži in gobami, tako da je ogroženost 
splošna.
Klopi prenašajo več obolenj, med katerimi 
sta v Sloveniji najpogostejša Lymska 
borelioza in klopni meningoencefalitis. 
Zadnja leta smo v Sloveniji - kot prvi 
v Evropi - našli tudi več bolnikov z 
erlihiozo, vročinskim obolenjem, ki 
ga povzroča Ehrlichia, ki jo na človeka 
prenese klop. Medtem ko je območje 
klopnega meningitisa omejeno na določena 
področja, pa je Lymska borelioza prisotna 
po celi Sloveniji.
Klopi se okužijo med sesanjem krvi živali, 
ki prenaša povzročitelje bolezni (to so v 
glavnem gozdne živali, zlasti glodavci, 
mali sesalci in srnjad) in ga nato vnesejo 
v druge toplokrvne živali v času, ko 
sesajo kri. Povzročitelji bolezni se v klopu 

razmnožujejo 
in naselijo 
v njegovih 
organih, kjer 
ostanejo vse 
ž i v l j e n j e . 
Ugriz klopa 
ne povzroča 
b o l e č i n e , 
vendar se 
lahko kmalu 
na mestu 
vboda pojavi 
l o k a l n a 

reakcija - kot rdečina in srbež.
Temeljni ukrepi za zaščito pred boleznimi, 
ki jih prenašajo klopi:
- osebna zaščita: svetla oblačila (da klopa 
takoj opazimo in odstranimo), dolge hlače, 
zataknjene za nogavice, srajca z dolgimi, 
zapetimi rokavi, škornji, pokrivalo; 
repelenti, ki z vonjem odganjajo klope 
(nanesemo jih večkrat na obleko in čim 
manj na kožo).
- Oblačila operemo na visoki temperaturi 
ali jih damo vsaj v sušilni stroj, saj suh in 
vroč zrak morebitnega klopa takoj uničita. 
Nošenih oblačila pa nikoli ne dajemo med 
čiste obleke in jih ne odlagamo na posteljo. 
- Hodimo po stezi in se izogibamo 
grmičevju in visoki travi.
- Po prihodu domov se takoj oprhamo in 
se večkrat pregledamo. Posebej moramo 
biti pazljivi na mehke predele kože: pod 
pazduho, pregib kolena in komolca, sramni 
del, med prsti nog; pregledamo tudi lasišče 
in okolico ušes – pogosto se na tem mestu 
prisesa pri otrocih,
- prisesanega klopa moramo čimprej 
pravilno odstraniti: Če opazimo na 
koži premikajočega klopa, ga previdno 
pobrišemo oziroma snamemo s kože, 
najbolje s papirnatim robčkom in pri 
tem pazimo, da nam ne pade na tla, ker 
ga lahko tako izgubimo in se kasneje 
ponovno pojavi na katerem od družinskih 
članov. Potrebno ga je stisniti, roke pa si 
razkužimo. Če je klop prisesan v kožo, ga 
ne smemo dušiti z olji ali žgati. Skušamo 
ga izvleči celega z zato namenjenimi 
odstranjevalci. Slednje naj bi imelo vsako 
gospodinjstvo, tako doma kot tudi v avtu. 
Obstajajo posebne pincete, dvoglave 
vilice in ‚lasso‘ zanke za odstranjevanje 
klopov, s katerimi oprimemo klopovo 
glavico oziroma vrat tik ob koži. Med 
odstranjevanjem izvajamo polkrožne gibe 
in klop praviloma popusti. Klopa nikoli 
ne vlečemo za zadnjik, saj se bo zanesljivo 
pretrgal in bo v koži ostala glavica, s 
čimer se poveča možnost okužbe oziroma 
pride kasneje do tujkovega granuloma. 
Kljub temu zaradi zaostale glavice ni 
potrebno obiskati zdravnika, marveč 
jo skušamo odstraniti s sterilno iglo, v 
nasprotnem primeru pa jo bo telo samo 
izločilo v procesu vnetja ali pa obdalo s 
tkivom v procesu tujkovega granuloma. 
Antibiotično zdravljenje v obeh primerih 
ni potrebno. Obstaja tudi priprava, s 
katero klopa najprej zamrznemo in nato 
z vgrajeno pinceto odstranimo. Takšen 
način odstranitve se vsaj za zdaj zdi varen 

in eleganten. Po odstranitvi klopa ubijemo 
ali shranimo v vodotesno škatlico, saj je 
možno opraviti preiskavo na morebitno 
vsebnost borelije v klopovem telesu. V 
lekarni lahko namreč kupimo nemški 
izdelek Klop Test, s katerim enostavno in 
hitro sami analiziramo klopa.
- Mesto vboda opazujemo vsaj mesec 
dni, zaradi morebitnega pojava značilne 
kožne spremembe. 
Pomembna je tudi ureditev lokalnega 
okolja: v vrtovih, kampih, parkih je 
potrebno redno odstranjevanje grmičevja, 
dračja, visoke trave. V okolici hiš je 
priporočljivo odstraniti atraktivne rastline 
in postaviti fizične bariere, ki onemogočajo 
srnjadi dostop v bližino hiš.

Lymska borelioza
Bolezen nastane, ko z borelijo okužena 
slina klopa, po njegovem vbodu, med 
aktom sesanja gostiteljeve krvi, vdre v 
podkožje, od koder se bakterije širijo 
lokalno ali pa se celo po krvi in/ali limfi 
razsejejo po telesu. Kožne spremembe, ki 
se razvijejo na mestu vboda, so posledica 
širjenja borelij po koži. V nekaj dneh do 
nekaj tednih se borelija preko krvi ali limfe 
razseje v različna tkiva, pri čemer se lahko 
pojavijo še spremljajoči splošni simptomi, 
kot so povišana telesna temperatura, 
bolečine v mišicah (najpogosteje v mečih), 
glavobol, huda utrujenost, prekomerno 
znojenje, suh kašelj. Nato sledi različno 
dolgo latentno obdobje, ki traja od nekaj 
dni do nekaj tednov ali mesecev ali celo 

let.
Zgodnjo lokalizirano 
okužbo (stadij I) najlažje 
prepoznamo, saj je vidna 
in značilna. Rdeč okrogel 
ali ovalen kožni madež 
(erythema migrans), večji 
od 5 cm, prisoten vsaj 
teden dni, se praviloma 

razvije v obdobju nekaj dni (redkeje tudi 
po več mesecih) po vbodu na mestu, 
kjer je povzročitelj vstopil skozi kožo in 
predstavlja značilno kožno spremembo 
zgodnje lokalizirane oblike bolezni. Pri 
odraslih bolnikih je približno polovica 
teh sprememb lokaliziranih na spodnjih 
okončinah, ostali so razporejeni drugje po 
telesu. Sprememba je lahko locirana tudi 
na mestu, kjer sicer vboda klopa nismo 
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Dobro je vedeti

opazili. Kožne spremembe so ovalne ali 
okrogle, homogene ali kolobarjaste in 
se postopoma večajo. Izjemoma je eritem 
manjši od 5 centimetrov, največkrat kot 
posledica sekundarne okužbe kože ob 
vbodu insekta.

Okužbo z 
b o r e l i o z o 
n a j l a ž j e 
prepoznamo, 
saj se na 
o b m o č j u 
ugriza pojavi 
rdeč okrogel 

ali ovalen kožni madež.
V nekaj dneh ali tednih se lahko borelije 
razširijo iz kože po krvi ali limfi v notranje 
organe, kar povzroči zgodnjo razsejano 
obliko bolezni in nastop II. stadija. Le-
ta se kaže s prizadetostjo kože (pojavi se 
lahko multipli erythema migrans), živcev, 
sklepov (na primer bolečine v sklepih, 
kratkotrajni napadi artritisa), srca (vnetje 
srčne mišice in osrčnika), oči ali mišic. V 
tej fazi bolezni bolnike pogosto spremljajo 
splošno slabo počutje in utrujenost.
Kasna lymska borelioza (III. stadij) 
pa se razvije v enem letu ali več od 
začetne okužbe in se kaže s kroničnimi 
spremembami, ki močno prizadenejo 
sklepe: dolgotrajni napadi artritisa ali 
kronični artritis z razjedami hrustanca in 
kosti; reaktivni artritis, artralgije; vnetje 
sklepov se kaže predvsem z oteklino, 
bolečino in pridruženim tekočinskim 
izlivom, živčni sistem, oči in kožo 
(Acrodermatitis chronica atrophicans). 
Prizadetost kože se pojavlja pretežno pri 
odraslih osebah in prizadene predvsem 
oddaljene dele okončin (hrbtišče rok, 
podlahti, stopala, goleni). Koža postane 
najprej modrikasto-rdečkasto obarvana, 
nekoliko otekla in lahko rahlo boleča. 
Sčasoma se prične tanjšati, postane 
prevelika in ohlapna, se guba in svetlika, 
skoznjo prosevajo žile. Ob tem imajo 
bolniki lahko še prizadete sklepe.
V primeru okužbe z borelijo moramo čim 
prej obiskati zdravnika, saj je potrebno 
antibiotično zdravljenje. Opozoriti velja, 
da tudi pravilno in takojšnje antibiotično 
zdravljenje ne prepreči 100% nadaljnjega 
razvoja bolezni, zato je potrebno še 
vsaj enoletno opazovanje bolezenskih 
simptomov ali znakov, ki so navedeni 
zgoraj. Alternativno zdravljenje v zgodnjih 
fazah bolezni odsvetujemo, se pa ga lahko 
poslužujemo, ko smo zaključili antibiotične 
cikluse in imamo še bolezenske sekvele.
Prav zaradi trdovratnosti borelijske okužbe 

je pomembno preprečevanje bolezni. 
Osveščenost in poznavanje bolezni sta 
osnovi za hitro in ustrezno ukrepanje 
ob pojavu bolezni. Še pomembnejše 
je preprečevanje okužbe. Pri tem se ni 
potrebno odrekati sprehodom po naravi in 
po gozdu. Zavedajmo se, da na višini nad 
1000 m praviloma ni klopov. .

Klopni meningitis 
(klopni meningoencefalitis) 
Je okužba, ki jo povzroča virus klopnega 
meningoencefalitisa (sodi v rod 
flavovirusov). Ljudje se s tem virusom 
najpogosteje okužimo pri piku klopa 
Ixodes ricinus (od tod tudi ime klopni 
meningoencefalitis). Virus se lahko nahaja 
tudi v mleku okuženih živali, mlečnih 
proizvodih.

 Inkubacijska 
doba (čas od 
okužbe do pojava 
simptomov) je 
1-3 tednov. Po 
inkubacijski dobi 
poteka bolezen v 
dveh fazah. Prva 
faza traja do enega 

tedna in se kaže z vročino, glavobolom, 
slabim počutjem, utrujenostjo, bolečino 
(v udih, trebuhu, mišicah), drisko. Po 
prvi fazi simptomi za nekaj dni izginejo.
Druga faza se kaže pri posameznikih 
različno. Pride lahko do meningitisa 
(vročina, vrtoglavica, slabost, fotofobija 
…), meningoencefalitisa (motnje spanja - 
zaspanost, motnje zavesti, motnje govora, 
vročina, glavobol, nistagmus, tremor …), 
meningoencefalomielitisa (paralize, 
miokarditis). Približno 60% okuženih 
z virusom ne razvije kliničnih znakov 
bolezni. Pri nekaterih ostanejo trajne 
posledice, ki se kažejo s ponavljajočimi 
se glavoboli, paralizami, motnjami 
koncentracije. Približno 1% okuženih ljudi 
umre.
Slovenija je endemično področje za 
klopni meningitis. Najpogosteje zbolevajo 
kmetje, gobarji, ljudje, ki niso cepljeni in 
so pogosto v gozdu.
Zdravljenje klopnega meningitisa je le 
simptomatsko in vsebuje zdravila proti 
vročini, bolečini. Pri težjih primerih se 
uporabi tudi umetna ventilacija.
Najučinkovitejša zaščita pred okužbo 
je cepljenje, ki je za večino prebivalstva 
v Sloveniji neobvezno in poteka v treh 
odmerkih.

Erlihioza
Erlihioza je bakterijska bolezen, katere 
prenašalci so prav tako klopi. Izvor erlihij 
so najverjetneje psi, divjad in glodavci, 
zlasti pa srne in poljska miš. Po sesanju 
okužene krvi se bakterije naselijo v 
slinavkah klopa.

Povzročitelj povzroča tako posamezne 
primere kot epidemije, največ primerov je 
poleti, pogosteje zbolevajo moški (75 %) 
in starejše osebe. 80 % bolnikov navaja 
vbod klopa v obdobju 3 tednov od pojava 
prvih bolezenskih znakov.

Po vstopu v telo se erlihije razširijo s 
krvjo do različnih organov, kjer v glavnem 
napadajo celice, ki igrajo pomembno vlogo 
v obrambnem sistemu telesa. Dve tretjini 
do tri četrtine oseb preboli okužbo brez 
znakov bolezni. Kadar pa se težave pojavijo, 
so razmeroma hude in več kot polovica 
bolnikov se mora zdraviti v bolnišnici. Čas 
od okužbe do prvih znakov bolezni traja 
7-10 dni, bolezen pa se kaže z vročino, 
glavobolom, mrzlico, bolečinami v 
mišicah in sklepih ter slabostjo. Možen 
je izpuščaj po koži, povečane bezgavke, 
jetra in vranica, pa tudi kašelj, driska, 
otekle dlani in podplati. Zaplete so 
opazovali pri skoraj 16 % bolnikov kot 
meningitis, vnetje možganov z motnjami 
zavesti, dihalno stisko, odpoved ledvic, 
okvaro jeter in srca, šok. Pogosto se 
pojavijo sočasno še druge bakterijske, 
virusne ali glivične okužbe. Možno je tudi 
neznačilno vročinsko obolenje, ki lahko 
traja več mesecev. Smrtnost je 2-5 %, pri 
težjih oblikah tudi do 10 %. Večina okužb 
poteka neopazno in preidejo spontano, 
nezdravljena bolezen pa traja 3 do 11 
tednov. Pravilno izbrani antibiotiki znatno 
skrajšajo trajanje bolezni. Potek je težji pri 
starejših osebah in bolnikih z okvarjenim 
obrambnim sistemom.
Tudi proti erlihiozi cepivo ni na voljo, 
zato je edina zaščita pred to vrsto okužbe 
že opisana osebna zaščita, v primeru 
bolezenskih težav pa priporočamo takojšen 
obisk pri zdravniku.

Viri: 
www.borelioza.si
www.bolezen.si
www.gore-ljudje.net

Lucija Šolinc-Ovtar



9315. julij 2011             OgledalO 3/82

GORSKI TEK IN POHOD NA KISLICO
No, pa je tudi nam uspelo! Sprva je bila v načrtu ta prireditev 15. maja, vendar je vreme pokazalo svoje zobe in smo bili primorani 

prireditev prestaviti na 29. maja, ko nas je sonček grel cel dan. 

Ob 9. uri smo se pred gasilskim domom v Socki zbrali 
pohodniki in se odpravili na 3 urno zmerno hojo. Ob 10. uri pa so 
se zbrali tisti najbolj pogumni, ki so se odločili, da bodo 5,2 km 
dolgo progo, z 680 m razlike v nadmorski višini, kar pretekli. To 
je zelo zahtevna tekaška trasa, saj je teren zelo hribovit, podlaga 
pa vse od zemlje, trave, korenin, skal in asfalta. Vendar se je 33 
tekačev ni ustrašilo. Razdelili smo jih v kategorije:

kategorijo do 15 let je zastopal Jure Šeško iz Socke, ki je 
dosegel odličen rezultat - 56,57 min; 

v kategoriji 16-30 let je prvo mesto zasedel Jožek Manfreda 
iz Lovrenca na Pohorju, s časom 34,07 min, ki je imel hkrati 
najhitrejši čas proge in je bil absolutni zmagovalec tekmovanja; 

v kategoriji 31-50 let je zmago slavil Milan Zupanc iz 
Mislinja s časom 38,46 min; 

v kategoriji nad 50 let pa je zmagal Stane Meža iz Velenja s 
časom 45,45 min. 

Na progo sta se podali tudi dve ženski predstavnici, in sicer 
Marjana Košar iz Velenja - progo je premagala v 60,01 min, 
Eva Šeško iz Socke pa v 69,39 min; med domačini oz. člani ŠD 
Socka pa je bil najhitrejši Gregor Jeseničnik s časom 40,23 min. 

Vsi tekači so bili nagrajeni s praktičnimi nagradami in 
majicami, prvim  trem v posameznih kategorijah pa smo okoli 
vratu nadeli medalje; med prvih 5 v absolutni kategoriji in prvi 
ženski tekačici smo razdelili denarne nagrade v skupni vrednosti 
340,00 €. Tudi najmlajšega člana teka smo denarno nagradili. Za 
vse to pa se moramo iskreno zahvaliti Evi in Tomažu Šeško oz. 
njunemu podjetju ŠEŠKO d.o.o., ki nam je nudilo vso finančno 
in organizacijsko podporo pri izvedbi te prireditve. 

Da pa prireditev pridobiva na prepoznavnosti in priljubljenosti 
pri tekačih iz celotne Slovenije, dokazuje udeležba in prisotnost 
delegata iz organizacije za pokalno tekmovanje, ki si je progo 
in prireditev temeljito ogledal in nas uvrstil na seznam možnih 
organizatorjev gorskega teka v sklopu pokalnega tekmovanja 
Slovenije - tako bo ena manjša tekma postala velik športni 
dogodek na državni ravni. 

V ŠD Socka si prizadevamo, da pri mladih in krajanih 
spodbudimo različne športne dejavnosti, ki niso vezane samo na 
igrišče in igre z žogo, saj v Socki žal nimamo ustreznega igrišča za 
tovrstni šport. Tako smo se odločili, da se osredotočimo na športe, 
katere lahko izvajamo v svoji prečudoviti naravi. V nedeljo nam 
je uspela prireditev, kjer so lahko vsi krajani izkoristili prečudovit 
dan in naredili nekaj dobrega za svoje telo. Da pa so lahko bili 
udeleženci še za to nagrajeni, se pa ponovno zahvaljujemo 
družini Šeško in njihovim poslovnim in družinskim prijateljem, 
ki so nam priskočili na pomoč z različnimi donacijami.

Druga tovrstna prireditev, kateri se lahko pridružite vsi krajani, 
bo 15. avgusta, ko se bomo podali iz Socke na Strnadov travnik, 
tisti z malo manj kondicije v zmernem pohodu, tisti z malo več 
športnega elana pa se bodo pomerili v gorskem kolesarjenju. 

Vsi lepo vabljeni!

Brigita Božnik

Šport

Blagoslovili smo padala, se družili in leteli. Namen same 
prireditve je, da letenje približamo tudi tistim, ki na padalce 
gledajo kot na neke neodgovorne posameznike, ki gredo na goro, 
vzletijo, nato pa kar bo pa bo. Seveda temu ni tako. Letenje v 
normalnih pogojih, ob nekaj izkušnjah in znanju, ne predstavlja 
nevarnosti in to smo na prireditvi lepo pokazali. Zavedamo pa se, 
človek ni ptica in nikoli ne bo, največjo nevarnost letenj pomeni 
preziranje nevarnosti, zato tu potrebujemo božji blagoslov. 
Blagoslovili smo tudi društveni kombi in nov, lepo zgrajen 
kamin. 

Prireditev je lepo uspela, bilo je blagoslovljenih več kot 
40 padal, še vsaj dvakrat toliko pa je bilo ostalih udeležencev 

prireditve. V veselem druženju in ob pogostitvi smo si obljubili, 
da se ob 10. 
b l a g o s l o v u 
vidimo.

Karli Blazinšek

BLAGOSLOV PADAL NA FRANKOLOVEM, 3. JULIJA 2011
Društvo jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo je letos že devetič organiziralo blagoslov padal. Prireditev naj bi sicer bila v sklopu 

prireditev ob krajevnem prazniku v maju, letos pa je bila zaradi slabega vremena dvakrat preložena. V nedeljo, 3. julija, pa je bilo 
vse kot naročeno. 
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Šport

STRELSKO TEKMOVANJE 
11. maja 2011 je bilo strelsko tekmovanje, ki ga je 

v naših prostorih organiziralo Društvo upokojencev 
Hudinja, ob 30-letnici obstoja društva. Ker nimajo svojih 
prostorov, smo tekmo med DU Hudinja, DU Vojnik in 
DU Dobrna izvedli na našem strelišču v Vojniku. Strelci 
DU Vojnik smo osvojili drugo mesto in pokal. Po končani 
tekmi pa so nas Hudinjčani povabili na zakusko in pijačo 
v Gostilno Medved v Škofji vasi, kjer smo preživeli nekaj 
lepih trenutkov. 

Lebič Franc

TRETJI V DRŽAVI – TILEN, ANŽE, ALEKS IN JERNEJ
Predstavljam vam štiri soigralce, sošolce in prijatelje: Tilna Dobovičnika, Anžeta Dobovičnika, Aleksa Petreja in Jerneaj Špegliča. 

Vsi fantje so učenci 7. razreda OŠ Vojnik ter člani rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško že od leta 2008. Pred tem pa so igrali 
rokomet tri leta v rokometni šoli Toneta Goršiča. 

Fantje z veliko odrekanj in napornih treningov dosegajo lepe 
rezultate. Trenirajo petkrat tedensko po uro in pol v Celju. Sobote 
so zasedene s tekmami. Pa še med tednom popoldne je kakšna 
tekma.

Njihovo ljubezen do rokometa podpirajo  starši, ki jih vsak dan 
vozijo na treninge ter tekme in so njihovi zavzeti navijači.

Poleg tega, da so uspešni športniki so vsi uspešni tudi v šoli. 

Tilen se poleg rokometa ukvarja tudi z glasbo. Igra na diatonično 
harmoniko in »sintisajzer« ter poje. S prijateljico Evo sta posnela 
že dve pesmi. V šoli je zelo uspešen in sodeluje na raznih 
tekmovanjih: astronomija, Vesela šola, Vegovo priznanje, logika, 
Cankarjevo priznanje, Bistroum, Eko kviz, nemška in angleška 
bralna značka, razna šolska športna tekmovanja. V nekaterih se je 
uvrstil na državno raven tekmovanja in dosegel lepe rezultate ter 
si prislužil tudi kakšen nagradni izlet. Je tudi kapetan rokometne 
skupine mlajših dečkov A v RK Celje Pivovarna Laško. Zanima 
ga veliko stvari zato rad prebere kakšno dobro knjigo ali poučno 
revijo.

Anže obiskuje glasbeno šolo in igra na klavirsko harmoniko. 
V šoli je uspešen učenec ter rad sodeluje v raznih športnih 
tekmovanjih za šolo, tekmoval je tudi za Vegovo priznanje,logiko 
in nemško bralno značko. Če se najde kaj prostega časa ga rad 
izkoristi za igranje iger na računalniku. Rad prebere kakšno 
dobro knjig.

Aleks je uspešen v šoli, kjer se udeleži raznih tekmovanj: 
astronomija, Vegovo priznanje,  logika, nemška in angleška 
bralna značka ter razna športna tekmovanja. Svoj prosti čas rad 
izkoristi ob računalniku.

Jernej je tudi uspešen v šoli. Sodeluje na raznih športnih 
tekmovanjih v šoli ter astronomiji, Vegovem priznanju, logiki, 
Cankarjevem priznanju, nemški bralni znački.  Svoj prosti čas 
rad preživlja v naravi.

Letošnja sezona 2010/11 mlajših dečkov A v RK Celje 
Pivovarna Laško je bila zanje zelo uspešna. Na državnem 
rokometnem prvenstvu so osvojili 3. mesto. Januarja so se 
udeležili mednarodnega turnirja na Slovaškem in zasedli 2. 
mesto med 46 ekipami iz trinajstih držav.

Sezona 2006/07 – pri Tonetu Goršiču
1. mesto - prvenstvo rokometnih šol
4. mesto - Handball CUP Zasavje

Sezona 2007/08 – pri Tonetu Goršiču
2. mesto – Igrajmo rokomet

Sezona 2008/09  - CPL prva izbrana selekcija
2. mesto - Igrajmo rokomet
2. mesto – Handball CUP Zasavje

Sezona 2009/2010 – CPL  mlajši dečki B
2. mesto - Igrajmo rokomet
4. mesto - mednarodni turnir v Reki
5. mesto - državno prvenstvo

Sezona 2010/11 – CPL  mlajši dečki A
2. mesto - mednarodni turnir Prešov - Slovaška
3. mesto - državno prvenstvo

Bravo fantje – ČESTITAMO! Naj vam bo šport v veselje 
in radost!

D.D.

Poletni delovni čas Lekarne 
Vojnik

Obveščamo vas, da bomo v poletnem času od 
20. junija 2011 do 21. avgusta 2011 spremenili 
odpiralni čas lekarniške enote Lekarna Vojnik.
Ponedeljek – petek: od 8.00 do 16.30 
Sobota - ZAPRTO

Lilijana Grosek, mag.farm.
direktorica
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Šport

STRELSKO DRUŠTVO BRATOV 
DOBROTINŠKOV VOJNIK

  Leto se približuje drugi polovici in s tem so tudi za nami 
naporna tekmovanja strelskega društva Vojnik. V tem polletju 
je bilo izvedenih kar nekaj tekmovanj, ki jih je priredilo naše in 
ostala društva. 

  V začetku leta so se začela tekmovanja za »LIGO 2011«, 
katera so potekala vse do meseca  maja. Tekmovanje je potekalo 
v petih krogih po trideset strelov. Točke so se seštevale od prvega 
do zadnjega kroga tako, da imajo vsi možnost v nadaljnjih 
tekmovanjih izboljšati svojo uvrstitev. 

V nedeljo, 12. junija 2011, je potekalo strelsko tekmovanje 
z MK puško v počastitev krajevnega praznika Vojnik, ki ga je 
prirejalo naše SD bratov Dobrotinškov iz Vojnika. Tekmovanje 
smo izvedli v dveh kategorijah: strelci do 55 let in strelci nad 
55 let. Na samem tekmovanju so sodelovala društva koroško 
- štajerske regije; med njimi SD Dolič, SD Slovenske Konjice, 
SD Vitanje, SD Špitalič, SD Komet in naše društvo. Najboljše 
rezultate so dosegli strelci SD Doliča, za kar jim tudi čestitamo.

  Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem članom SD Vojnik, 
ki so vztrajno sodelovali pri organizaciji tekmovanj in ostalih 
dejavnosti. Prav tako pa vabim vse mlade in ostale navdušence 
tega športa, da se nam pridružite vsak četrtek, od 19. do 21. ure, 
v zadnjih prostorih upokojenskega doma v Vojniku.

Strelski pozdrav »MUŠ«!

Peter Pihler

Meddruštveno tekmovanje 
v streljanju

Društvo upokojencev Vojnik je v sredo, 8. junija 2011, 
organiziralo meddruštveno in medobčinsko tekmovanje v 
streljanju s serijsko zračno puško. 

Tekmovanje smo izvedli na strelišču Strelskega društva bratov 
Dobrotinšek, pod vodstvom Franca Kuzmana. To je bil eden od 
dogodkov v DU Vojnik, ki je bil namenjen počastitvi krajevnega 
praznika.

Tekmovanja se je udeležilo pet društev:
DU Hudinja, DU Vitanje, DU Dobrna, DU Ljubečna, DU 

Vojnik.
Rezultati tekmovanja

Ekipno:
1. mesto DU Ljubečna, 
2. mesto DU Vojnik, 
3. mesto DU Dobrna.
Posamezno:
1. mesto Jeram Jože, 
2. mesto Dečman Vili, 
3. mesto Štrajher Jože.
Po podelitvi pokalov in medalj je sledilo prijateljsko srečanje. 

Pozdravit nas je prišel župan občine Vojnik gospod Benedikt 
Podergajs. Pozdrave je poslala tudi predsednica KS Vojnik, 
gospa Lidija Eler Jazbinšek.

Franc Kuzman
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Vsi so se zelo hitro privadili na plastiko oz. travo in že na prvi 
tekmi v Kisovcu dosegli odlične rezultate. Špela Mastnak in Timi 
Zajc sta osvojila svoji prvi letošnji zmagi v poletni sezoni. Poleg 
dveh zmag pa so osvojili še kar nekaj uvrstitev med deseterico 
najboljših.

Sledil je naporen teden treninga in že jih je čakala tekma v 
Tržiču, kjer sta ponovno blestela Špela Mastnak in Timi Zajc, 
med najboljših šest pa so se prebili še: Karlo Vodušek, Lovro 
Vodušek in Luka Robnik. Po napornem dnevu smo se ustavili v 
Kranju, kjer smo obiskali humanitarno prireditev »10 krogov za 
10 nasmehov«, kjer so se naši mladi skakalci srečali z Robertom 
Kranjcem, trenutno najboljšim slovenskim skakalcem, ki si je vzel 
čas za avtograme in nekaj spodbudnih  besed. Prijetno utrujeni in 
z nasmeški na obrazih smo se po dvodnevnem potepanju po lepi 
Gorenjski vrnili domov.

Časa za počitek ni bilo, saj so se morali pripraviti na nove tekme 
na Mostecu, Celovcu in Vizorah. Treningi so bili naporni, a to 
naših skakalcev ni ustavilo,  saj so ponovno posegli po visokih 
uvrstitvah. Špela Mastnak je ponovno zmagala, Timi Zajc je bil 
tokrat drugi, Luka Robnik pa je osvojil tretje mesto. Že naslednji 
dan smo se odpravili v Avstrijo v Celovec na tekmo, ki šteje za 
Pokal Alpe Adria. Kljub naši majhnosti smo tudi tam pokazali 
zobe in odnesli tri druga mesta in še nekaj odličnih uvrstitev med 
najboljših deset.  

Naši skakalci pa so seveda komaj čakali domačo tekmo za pokal 
KS Nova Cerkev, saj so želeli pokazati premoč domačega terena. 
Kljub slabemu vremenu, je bila tekma odlično organizirana, naši 
skakalci Špela Mastnak, Karlo Vodušek, Luka Robnik in Jernej 
Hrovat pa so v svojih kategorijah zmagali, odlično pa so se 
odrezali tudi vsi drugi domači skakalci. 

Pod vodstvom trenerjev Slavka Grm in Vikija Čepelnika naši 
otroci veliko in dobro trenirajo, saj dosegajo odlične rezultate v 
Sloveniji in izven njenih meja. Do konca prvega dela sezone jih 
ločita še približno dva tedna, potem pa bodo odšli na zaslužene 
počitnice, da si naberejo novih moči za drugi del, ko se bodo še 
naprej trudili dosegati odlične rezultate. 

Nataša Robnik

Šport

Uspešni mladi skakalci SD Vizore
Mladi skakalci SD Vizore so v mesecu juniju zelo uspešno vstopili v poletno skakalno sezono.

»NA KOLO 2011« - nadaljujemo s tradicijo družinsko-rekreativnega 
kolesarjenja na Celjskem

Kako lepo in zabavno je bilo iti na kolo, je v nedeljo, 29. maja, 
občutilo skoraj 800 ljubiteljev kolesarjenja na Celjskem. Najmlajši 
udeleženec - star 4 leta, najstarejša udeleženka - stara 84 let in vsi 
»vmes«, so preteklo sončno nedeljo vrteli pedala po stranskih 
poteh kar šestih občin: Celja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Štor, 
Vojnika in Žalca. V Vojniku je startalo več kot 200 kolesarjev, 
ki so preko Dobrove uspešno prekolesarili 16 kilometrov dolgo 
traso do skupnega cilja v Celju, pri Citycentru Celje, kjer so 
za udeležence pripravili malico, pijačo in spominsko darilo ter 
zabavni program popestrili z nagradnim žrebanjem kar 100-ih 

nagrad pokroviteljev dogodka. Namen kolesarskega druženja 
je aktivno in zdravo preživljanje prostega časa ter spoznavanje 
okolice. »Kolesarjenje je nedvomno ena izmed priložnosti za 
rekreacijo, saj skrbi za ohranjanje kondicije, zdravja in dobrega 
počutja ter predstavlja prijetno druženje z najbližjimi,« je 
povedala Snežana Delakorda, vodja organizacijskega odbora iz 
agencije Prima komunikacije.

 
Vabljeni spet »NA KOLO 2012«!

Snežana Delakorda
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Poročilo letne občinske lige v 
malem nogometu, Vojnik 2011
NK VOJNIK

LIGA PALČEK VOJNIK 2011 
REZULTATI 12. KOLO

Rezultati 12. kolo
GENERALI : KMN MARINERO 5:05

ALIGATORJI : MALI PARIS 0:3 b.b.
FREDDY 69 : VOJNIK PIZZERIA LIMBO 7:03

VRTNARSTVO 
NAGLIČ : FRANKOLOVO 6:03

ECON PARTIZANI : CAFECAFE 7:06
ROZNTALL ŠVIC : BORCI 4:02

Vrstni red po 12. kolu
1 GENERALI 12 8 2 2 79:66 26 13 9 1
2 ALIGATORJI 12 8 2 2 102:63 25(-1) 39 6 2

3 VOJNIK 
PIZZERIA LIMBO 12 8 0 4 75:59:00 24 16 4 1

4 KMN MARINERO 12 7 1 4 75:49:00 22 26 9 1
5 FREDDY 69 12 6 2 4 75:69 20 6 8 3
6 CAFECAFE 12 6 2 4 64:62 20 2 14 2
7 ROZNTALL ŠVIC 12 6 1 5 68:73 19 -5 5 2
8 ECON PARTIZANI 12 4 2 6 62:92 14 -30 5 0

9 VRTNARSTVO 
NAGLIČ 12 4 1 7 69:73 13 -4 9 0

10 MALI PARIS 12 3 1 8 52:69 10 -17 8 1
11 FRANKOLOVO 12 3 0 9 42:64 9 -22 9 2
12 BORCI 12 2 0 10 56:80 6 -24 4 0

Najboljši strelci: 
37 –  Brečko (Aligatorji), Banjac (Freddy 69),
26 –  Jazbec (Rozntall Švic). 

Glavni pokrovitelj lige PALČEK je Bar Palček, Cesta v 
Šmartno 1A, Lucija Stropnik s.p.

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2011

Rezultati 9. kolo
JOLY CAFFE : VOJNIK FEGY  VETERANI 2:05

ETOL : ŠMARTNO 1:06
ROAL BIRO : KMN MARINERO 3:02

Vrstni red po 9. kolu
1 ŠMARTNO 9 7 2 0 51:26:00 23 25 6 1
2 KMN MARINERO 9 6 1 2 55:25:00 19 30 5 1
3 ROAL BIRO 9 5 1 3 42:31:00 16 11 7 1
4 JOLY CAFFE 9 2 2 5 24:46:00 8 -22 2 0

5 VOJNIK FEGY 
VETERANI 9 2 0 7 34:56:00 6 -22 0 0

6 ETOL 9 2 0 7 29:51:00 6 -22 8 1

Najboljši strelci: 
22 – Podrepšek (KMN Marinero)
11 – Podgoršek (Šmartno).

Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, 
Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik.

Zvonko Pilih

Šport

Nogometni klub Vojnik
Za nami je še ena dokaj uspešna tekmovalna sezona v 

Medobčinski nogometni zvezi Celje. V ligi smo sodelovali z 
mlajšimi selekcijami, ki so se uspešno udejstvovale. MNZ Celje 
pri teh selekcijah ne vodi lestvic, saj je pri otrocih v ospredju 
igra in ne rezultat.

Po nekajletnem premoru bodo v Vojniku poleg mlajših brcali 
žogo tudi člani. Klub je za prihodnjo sezono prijavil člansko 
ekipo. Fantje so se že zbrali, opravili veliko treningov in odigrali 
nekaj prijateljskih tekem.

Pred nami je mesec in pol premora, da se spočijemo. Po 
počitnicah začnemo s treningi po novem urniku.

Vabljeni k vpisu vsi, ki imate radi nogomet. Vabljeni pa tudi 
navijači, da bomo skupaj navijali na tekmah naših otrok in 
članov.

Vse informacije na telefonu: 031/636-815, Dejan.

Nogometni pozdrav! 
Uprava NK VOJNIK
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Planinski kotiček
Za nami je uspešno izpeljan tradicionalni pohod na Šentjungert. Godba na pihala iz Nove Cerkve je popestrila jutro, ki se je 

klavrno začelo. Ob zbiranju delovne skupine PD Vojnik, smo razočarani in ogorčeni nemo opazovali prizorišče na mostu. Nekdo je 
ponoči besnel nad prelepo urejenimi koriti, ki so krasila most čez Hudinjo. Ni bilo besed za razdejanje. Pometli smo prst, zbrali rože, 
ki so bile na tleh in namenili žalosten pogled v vodo, kjer je bilo še nekaj ostankov cvetja. Le komu so v napoto rože? Mar ni skrb nas 
vseh, da ohranjamo in negujemo bivalni prostor lep in varen?

Planinski kotiček

Pohod je ponovno privabil množice, ki se vsako leto znova 
vračajo na Goro. Naj ostanejo nanj lepi spomini!

V mesecu maju je praznoval predsednik PD Vojnik Mirko 60 
let. Zaželeli smo mu zdravja in uspešnega vodenja društva še 
naprej. Njegova dejanja za zanamce ostajajo. 

Bili smo:
 -  pri Jelenovem studencu, ki ne presahne tudi v največji suši, 

po njem je dobila ime koča, ki stoji nekaj metrov stran. V tem 
predelu pridobivajo znanja tudi markacisti.

in na Uršuli nad Dramljami, kjer smo s planinci Dramelj 
ponovno preživeli lep pohod iz Vojnika do Uršule.

V maju smo sodelovali ob otvoritvi modrijanove poti GUMP, 
kot jo v kraticah imenujemo. Pravzaprav smo v tem projektu bili 
partnerji. Markacistom vsa pohvala za opravljeno delo!

Pred nami je poletje. Naj bo korak na gorah varen, spoštujte 
naravo in njene prebivalce. Mimoidočim pa namenite prijazen 
pozdrav ali nasmeh.

Zvonka Grum
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Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
JULIJ

sobota, 16. julij 
ob 17. uri

Gasilsko društvo Lemberg prireja GASILSKO PRIREDITEV v Lembergu 
s hitrostnim tekmovanjem.

sobota, 16. julij 
ob 20. uri Gasilsko društvo Lemberg prireja GASILSKO NOČ z ansamblom Spev.

nedelja, 17. Julij 32. POHOD NA KOMELJ; organizira ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna 
v sodelovanju z občinama Vojnik in Dobrna (Informacije: Andreja Stopar, 031 322 639).

AVGUST

petek, 12. avgust Planinsko društvo Vojnik organizira POHOD NA TRIGLAV, ki bo potekal 
od 12. do 14. avgusta 2011 (Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685 632).

ponedeljek, 15.
avgust ob 10. uri

Športno društvo Socka organizira KOLESARSKI VZPON NA STRNADOV TRAVNIK V 
SELCAH. Zborno mesto pred gasilskim domom v Socki. Ob 13. uri sveta maša. 
Prijave na dan vzpona od 9.30 ure dalje, ali predhodno, sprejema Janez Kotnik, 041 794 329. 

sobota, 20. avgust 
ob 17. uri

Krajevna skupnost Nova Cerkev organizira ZAKLJUČEK OBNOVLJENE ASFALTIRANE CESTE 
SOCKA - TRNOVLJE (meja KS Frankolovo) v dolžini 600 metrov.

nedelja, 21. 
avgust ob 8. uri

Društvo Talon Frankolovo prireja POLETNI KRAMARSKI SEJEM s prikazom etnološke dediščine 
– OGLARSTVO v parku na Frankolovem (Informacije: Nada Kužner, 041 203 213).

petek, 26. avgust Turistično društvo Nova Cerkev od 26. do 28. avgusta organizira 
EKSKURZIJO V DOLINO NERETVE. 

sobota, 27. avgust 
ob 13. uri

Turistično društvo Nova Cerkev prireja GOLAŽIJADO v graščinskem parku na Frankolovem 
(Informacije: Toni, 041 799 657  in Bogdan, 041 698 322).

sobota, 27. avgust 
ob 19. uri Mladinsko društvo Frankolovo organizira 8. ROCK ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem.

SEPTEMBER

sobota, 3. September
ob 17. uri

Društvo Kušt iz Črešnjic prireja ŠPORTNO ZABAVNO PRIREDITEV S TURNIRJEM V 
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na igrišču v Črešnjicah 
(Informacije: Matej Štante, 031 339 765).

sobota, 3. september Planinsko društvo Vojnik organizira POHOD NA OJSTERNIK v Italijo 
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685 632).

nedelja, 4. 
september 
ob 14. uri

Turistično društvo Nova Cerkev prireja NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE 
NA GRADU LEMBERG s kulturnim programom in prikazom domače obrti.

petek, 9. 
september

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE Socka – Senegaški mlin – Selce – Lindek – Frankolovo; 
organizira KO NOB za vrednote NOB Frankolovo. Nato prireditev Pesem upora na Frankolovem.

sobota, 17. 
september

Planinsko društvo Vojnik organizira POHOD NA OKREŠELJ – KAMNIŠKO SEDLO 
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685 632).




