Glasilo Občine Vojnik
Številka 83
16. september 2011
Poštnina plačana
pri pošti 3212 Vojnik

POŠ Socka

POŠ Šmartno v Rožni dolini
POŠ Nova Cerkev

OŠ Frankolovo

Moj prvi korak v šolo

Lemberški grad v vsej svoji veličini

Nova vodarna na Frankolovem

Otvoritev ceste v Vizorah

Po poteh Štirinajste - prireditev na Frankolovem

Pred gradom so kot običajno stali berači

Razpoloženi vinogradniki po končani poti

Stroga komisija pri ocenjevanju golažev

Vinogradniki na končni točki na Gojki

Uvodnik
VSEBINA
4
6
8
13
14
16
17
26
33
40
54
55
56
61
62

BESEDA ŽUPANA
STROKOVNE SLUŽBE
INVESTICIJE
KRAJEVNE SKUPNOSTI
KOMUNALA
GOSPODARSTVO
KULTURA - AKTUALNO
DRUŠTVA
URADNI DEL - RAZPISI
SPLOŠNO
KMETIJSTVO
ŠOLE IN VRTCI
ŠPORT
PLANINSKI KOTIČEK
PRIREDITVE

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

Beseda urednika
Društva so se spet izkazala, saj so z
dobro organizacijo prireditev privabila
množice obiskovalcev. Grajsko popoldne
v Lembergu je napolnilo dvorišče gradu,
stojnice so ponujale raznovrstno blago,
bogat kulturni program pa je navdušil
obiskovalce.

Pred vami je nova številka Ogledala,
ki po vsebini prinaša novice iz vseh treh
krajevnih skupnosti. Poudarek smo dali
na investicije, ki se odvijajo v občini
Vojnik in komunalo, saj je bilo kar nekaj
občinskih cest prenovljenih ali na novo
asfaltiranih.
Prvi šolski dan je za male nadobudneže
velika prelomnica v življenju, vendar po
razgovoru z njimi, se šole vsi veselijo, kar
potrjujejo njihovi nasmejani obrazki.

Tudi mladinski »Rock-žur« je presegel
pričakovanja, saj ni bilo več prostora
kam sesti. Prvič so v okviru društva
Frankolovčani organizirali »Golažijado«,
torej spretnosti pri kuhanju golaža.
Ekipe so se izkazale, vsaka je dobila tudi
zasluženo priznanje, golaž pa je bil pol ure
po ocenjevanju pojeden.
Vsem želim prijetno jesensko počutje,
saj so pred nami trgatve, pobiranje sadežev
in osrednji dogodek – občinski praznik s
podelitvijo najvišjih občinskih priznanj.
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
10. oktobra 2011, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 10. oktobru,
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 Lea Preložnik
Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled:
Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:
Prvošolčki
foto: Arhiv
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Mineva vroče poletje, zaposluje nas novo šolsko leto pa tudi občinski projekti,
ki znova dobivajo nove zagone in pomenijo vedno izboljšanje standarda naših
občanov.
Tudi v času počitnic in že v septembru smo imeli v občini mnoge lepe dogodke,
največjega zagotovo Nedeljsko popoldne na gradu Lemberg in še pred tem
čudovit koncert, prav tako na lemberškem gradu, v organizaciji lastnika gradu
F. Zidarja in Seviqc Brežice, ki je gostil tudi mnoge pomembne goste. Seveda
smo bili veseli tudi ostalih prireditev: od rock žura na Frankolovem do športnih
prireditev v Socki.
Kljub temu, da so bile letošnje
počitnice malo bolj mirne, pa so vseeno
najpogostejša vprašanja v zvezi s počasno
gradnjo vrtca v Vojniku (tudi očitki).
Storili smo vse, kar je v naši moči, da
smo dela pospeševali, se pogovarjali z
vodstvom CMC, ki dela izvaja in verjeli,
da je mesec zaostanka tudi zaradi krize,
ki jo je omenjeni izvajalec preživljal.
Po terminskem planu bi morala biti dela
gotova v začetku meseca marca.
Telovadnica v Vojniku prav tako
načenja naše živce, saj je bil projekt
narejen, pridobljeno gradbeno dovoljenje,
izbran izvajalec in podpisana pogodba za
začetek del. Vendar kljub temu, da smo
se z ministrstvom za šolstvo dogovorili
za vse podrobnosti
financiranja, pa
vendar sklepa, ki bi to financiranje
potrdil, nimamo. Kaj vse smo storili, da bi
potrditev o financiranju pridobili, raje ne
bi našteval. Kako daleč smo, pa bi opisal z
besedami, da upanje, kljub krizi v kateri je
država, umrje zadnje.

Foto: J.V.
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Gradnja otroškega vrtca Vojnik
Računamo, da bomo za kanalizacijo v
Arclinu, za katero spreminjamo projekt,
potem ko ni bilo mogoče pridobiti
nekaterih služnosti, pridobili gradbeno

16. september 2011

dovoljenje do konca tega leta. In potem
je naša skupna želja, da jo vključimo
v proračun za naslednje leto. To pa bo
odvisno tudi od odbora in občinskega
sveta.

Beseda župana
Nato pa seveda priprava novega
proračuna in morda še kakšen manjši
popravek ali rebalans letošnjega in že se
bo pisalo novo leto.
V tem času, ko pišem uvodnik, je
komisija že izbrala letošnje občinske
nagrajence, ki pa morajo dobiti še končno
potrditev na občinskem svetu. Vsem, ki
bodo dobili najvišja občinska priznanja,
že zdaj čestitam in seveda z veseljem
pričakujem 4. oktober, ko jih bomo ob
občinskem prazniku tudi izročili. Mnogi
si to priznanje še tudi zaslužijo, vendar
sprejmite to z razumevanjem, saj ga vsem
predlaganim preprosto ni mogoče podeliti.

Obnova kulturnega doma
Po počitnicah bo začel delovati tudi
radar, ki bo postavljen predvsem v
bližini objektov, kjer se gibljejo otroci,
ob prometno obremenjenih šolskih poteh
in tam, kjer nas vi opozarjate, da zaradi
»divjakov» naj kaj storimo. Bodite
previdni in predvsem vozite strpno, saj ni
treba, da bi zaradi trenutka nepazljivosti
ugasnilo življenje ali da bi po nepotrebnem
plačevali prometne prekrške.
Projekti, za katere ste se še pogosteje
obračali na občino, so v večini zajeti
v letošnjem proračunu: most v Višnji
vasi (začetek gradnje v naslednjih dneh),

vodovod Hrenova II (začetek gradnje
v jeseni). Usklajujemo se še s Celjem,
saj bo deloma projekt skupen s sosednjo
občino, zato so se dela tudi zamaknila.
Dokončujemo
ureditev
pomožnih
prostorov pri Kulturnem domu v Vojniku,
v kratkem pa se začne tudi gradnja
paviljona v parku Frankolovo. Zaključili
smo asfaltiranje kar precejšnjega dela
novih občinskih cest, ki smo ga začeli
v lanskem letu, dokončujemo pa tudi
čistilno napravo v Frankolovem. Ostalo je
še nekaj manjših stvari, ki pa bodo tudi,
poleg naštetih, opravljene letos.

Velikokrat slišim: «Časi so težki!«
Res je, vendar obljubljene projekte še
izvajamo (razen telovadnice) in upam
si trditi, po pokazateljih, da je tudi
standard ljudi še zadovoljiv; razen pri
posameznikih, ki pa jim poskušamo
pomagati.
In dokler so ljudje še sposobni
predlagati v tako velikem številu
svoje prijatelje ali sodelavce ali druge
posameznike za priznanja in zahvale za
delo v korist skupnosti, je to človeško in
dobro.
In taka družba (beri: občina) je še
zdrava in njeni ljudje še zdravi člani na
drevesu življenja.
Da bi jih bilo tudi v prihodnje v tej
občini čim več!
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

FRANKOLOVO
Foto: J.V.
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Strokovne službe

Nova prometna zakonodaja

Kot vam je že znano, so bili na področju prometne zakonodaje v aprilu 2011, sprejeti štirje novi zakoni, ki so nadomestili dva stara
zakona: Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o javnih cestah. Katera področja novi zakoni urejajo, je razvidno že iz naslovov:
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o voznikih (ZVoz).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omenjeni zakoni uvajajo v delo Medobčinskega inšpektorata
in redarstva kar nekaj novosti in novih pooblastil.
Zakon o pravilih cestnega prometa predpisuje višje globe za
nekatere prekrške, in sicer:
•	neupoštevanje prometne signalizacije (znaki, talne označbe)
... globa 200,00 evrov;
•	parkiranje na pločniku, prehodu za pešce, označenem
parkirnem prostoru za invalide ... globa 120,00 evrov;
•	parkiranje na kolesarski stezi, pešpoti, na mostu, v predoru,
na ovinku, na intervencijskih poteh, zaparkiranje drugega
vozila ... globa 80,00 evrov.
Novost v zakonu je prepoved ustavitve in parkiranja na
vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte
niso vrisane. Globa za tovrsten prekršek znaša 80,00 evrov.
Od prvega julija dalje lahko občinski redar v naselju ali na
občinski cesti zunaj naselja, poleg ukrepov v mirujočem prometu,
izvaja tudi postopke, ki se nanašajo na:

obvezno pripenjanje z varnostnim pasom
uporabo mobitela med vožnjo
udeležbo pešcev v prometu
varstvo okolja (npr. odmetavanje smeti iz avtomobila)
uporabo zaščitne čelade na motornem kolesu
vožnjo skozi rdečo luč na semaforju
izločitev vozila iz prometa
meritve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami
tehtanje tovornih vozil in drugo.

V občinah ustanoviteljicah Medobčinskega inšpektorata in
redarstva bomo še vedno občasno izvajali meritve hitrosti na
območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, v predelih, kjer
je večje število pešcev, kolesarjev, na območjih naselij, kjer so
bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih
ovir zaradi pogostih prekoračitev hitrosti ter drugih odsekih,
kjer bi bila lahko zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost
udeležencev v cestnem prometu.
Meritve bomo opravljali s samodejno merilno napravo, ki je
vgrajena v vozilo in prekrške beleži ter jih slikovno dokumentira.
Vozilo s samodejno merilno napravo bomo v določenem
časovnem razmiku postavljali na različne lokacije in tako opravili
nadzor na kar največ kritičnih točkah po občinah. Za ugotovljene
prekrške bodo kršiteljem izdani plačilni nalogi z izrekom globe
in morebitnimi kazenskimi točkami.
Varnost v cestnem prometu je izredno pomemben dejavnik,
ki vpliva na kvaliteto bivanja ljudi na določenem območju, zato
spoštujmo prometno zakonodajo. S tem dejanjem pripomoremo
k večji prometni varnosti vseh nas in se hkrati izognemo plačilu
globe, ki je lahko zelo boleča za naš žep.
mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Uspešna prijava – namestili bomo prikazovalnik hitrosti
Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o. z blagovno znamko Goodyear je v sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu RS izbrala 13
občin, v katerih bodo nameščeni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«.
Komisija je občine izbrala glede na izpolnjevanje kriterijev navedenih v razpisni dokumentaciji,
ob tem pa dodatno upoštevala še stopnjo prometne varnosti po regijah.
Prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« bodo nameščeni v naslednjih občinah:
Gorenja vas, Horjul, Maribor, Ormož, Radlje ob Dravi, Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šenčur,
Šentjernej, Škofja Loka, Vodice, Vojnik, Žirovnica.
Petra Pehar Žgajner
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Strokovne službe

Občina Vojnik v
številkah

Statistični urad RS je v publikaciji “Slovenske občine v
številkah” v juliju 2011 objavil statistične podatke za leto 2009
za vse slovenske občine. Če vas zanima, kakšna je statistična
slika občine Vojnik, po čem se slovenske občine razlikujejo, kaj
imajo skupnega in v čem so si podobne, pobrskajte po publikaciji
na spletni strani SURS-a:
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2011.
Nekaj zanimivih podatkov za našo občino navajamo v
nadaljevanju.
Občina Vojnik je del Savinjske statistične regije. Meri 75
km2 in po površini med slovenskimi občinami zavzema 93.
mesto. Sredi leta 2009 je v občini živelo približno 8.400
prebivalcev, po tem merilu se je uvrstila na 63. mesto. Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 111
prebivalcev; gostota naseljenosti v občini pa je bila večja kot v
celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni
prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil v tem letu negativen,
znašal je -3,2 (v Sloveniji 1,5). Število ljudi, ki so se iz občine
odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili.
Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej
pozitiven, znašal je 12,0. Seštevek naravnega in selitvenega
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je
8,8 (v Sloveniji 7,2).
Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta (v Sloveniji 41,4
leta), kar pomeni, da je občina Vojnik mlajša od državnega
povprečja.
Število najstarejših prebivalcev občine je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100
oseb, starih od 0 – 14 let, je prebivalo 107 oseb starih 65 let
ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja
za občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo
(118). Povprečna starost prebivalcev občine se v povprečju dviga
počasneje kot v celotni Sloveniji.
V občini je delovalo 6 vrtcev (lokacij), obiskovalo pa jih je
351 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1 – 5 let,
jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (72 %). V osnovnih šolah se je v šolskem letu
2009/10 izobraževalo približno 790 učencev, različne srednje
šole pa je obiskovalo okoli 430 dijakov.
Med osebami v starosti od 15 – 64 let (tj. med delovno
sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih
oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja
(61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju
8,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja
v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini

slovenskih občin – več žensk kot moških.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil
(52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9
let.
V obravnavanem letu je bilo v občini Vojnik zbranih 204 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 200 kg manj kot v
celotni Sloveniji.
Podatki za leto 2009
Število prebivalcev
Število moških
Število žensk
Število vrtcev v občini
Število otrok v vrtcih
Število učencev v osnovnih šolah
Število dijakov (po prebivališču)
Število študentov (po prebivališču)
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
Število zaposlenih oseb
Število samozaposlenih oseb
Število registriranih brezposelnih oseb
Število stanovanj, stanovanjski sklad
Število osebnih avtomobilov
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)

Kazalniki za leto 2009
Gostota prebivalstva (preb/km2)
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
Povprečna starost prebivalcev (leta)
Indeks staranja
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki,
starimi 1-5)
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Število stanovanj, stanovansjki sklad (na 1.000
prebivalcev)
Povprečna površina stanovanj, stanovanjski sklad (m2)
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
Komunalni odpadki (kg/preb)
Prejemniki denarnih socialnih pomoči (na 1.000
prebivalcev)

Vir: Statistični urad RS

Vojnik
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Občina
Vojnik
8.382
4.167
4.215
6
351
793
429
508
3.498
1.323
481
321
3.174
4.343
1.711
Občina
Vojnik

Slovenija
2.042.335
1.011.767
1.030.568
863
71.124
160.252
85.030
114.873
858.171
767.373
90.798
86.354
838.252
1.058.858
825.747

Slovenija

111
8,1
11,3
-3,2
12,0
8,8
40,8
107

101
10,7
9,2
1,5
5,6
7,2
41,4
118

73

72

61
9
8,4
9,9
7,2
62,2

56
9
9,1
10,2
8,3
60,5

378

410

75
52
8,5
204

77
52
8
404

52,6

42,8

Povzela: Sonja Jakop

Investicije
Izvrševanje
proračuna v prvem
polletju 2011
Občinski svet Občine Vojnik je bil na 8. seji,
dne 20. julija 2011, informiran o izvrševanju
proračuna v prvem polletju.

Obnova kulturnega
doma Vojnik
Vreme naklonjeno obnovi "Centra kulture in ustvarjalnosti v
kulturnem domu Vojnik"

Prihodki so v prvi polovici leta realizirani v višini 38 %.
Tekoči prihodki so realizirani skoraj polovico od planiranih.
Dohodnina, ki v celotni strukturi prihodkov predstavlja 57 %
vseh prihodkov, je ob polletju realizirana v višini 50 %. Nižja
realizacija je od davkov na premoženje (22 %), saj bodo izdane
odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
predvidoma v avgustu za prvi obrok, plačilo drugega obroka pa
v novembru.
Nedavčni prihodki so realizirani v višini 37 %. V strukturi
nedavčnih prihodkov je planiran velik del prihodkov od
premoženja, kjer predstavlja največji del prihodek od najemnin
komunalne infrastrukture, ki se kompenzira z vzdrževanjem lete in ta je ob polletju realiziran v 23 %. V strukturi nedavčnih
prihodkov predstavlja velik del tudi prihodek od komunalnih
prispevkov, ki je realiziran v višini 55 %.
Kapitalski prihodki so realizirani le v višini 8 %, glavni
prihodek iz tega naslova - prodaja parcel na Konjskem - je v
teku.
Tekoči transferni prihodki so realizirani v skladu s planom oz.
realizacijo odhodkov (npr. nižji odhodki pri SOU inšpektorat in
redarstvo pomenijo posledično nižje prihodke).
Ob polletju je nizka realizacija transfernih prihodkov, ki so
namenjeni za investicije - t. i. investicijski prihodki. Od planiranih
so bila v celoti prejeta sredstva za izgradnjo kanalizacije ob
protipoplavnih ukrepih v Vojniku iz sredstev proračuna EU
iz kohezijskega sklada ter Ministrstva za okolje in prostor.
Drugi investicijski prihodki so odvisni od izvajanja investicij
(izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Vojniku, center kulture
in ustvarjalnosti KUD Vojnik, čistilna naprava in kanalizacija
Frankolovo), in glede na to, da zanje še niso bile izdane situacije
oz. dani zahtevki, ti prihodki še niso realizirani. Investiciji v
paviljon Frankolovo in novogradnjo telovadnice v Vojniku se še
nista začeli, saj se pri slednji čaka na sklep resornega ministrstva,
za paviljon Frankolovo pa je potrebno pridobiti potrjen načrt
investicijskega projekta s strani Ministrstva za kmetijstvo, nato
sledi razpis.
Odhodki so skupaj ob polletju realizirani v višini 31 %,
tekoči odhodki v višini 40 %, tekoči transferi v višini 42 %,
investicijski odhodki pa zaradi že navedenih dejstev le v višini
18 %. Proračunske postavke, ki so predmet javnih razpisov za
dodeljevanje sredstev (predvsem na področju športa, kulture,
sociale, kmetijstva, gospodarstva), so konec junija nižje
realizirane.
Občina v prvi polovici leta ni imela likvidnostnih težav, prav
tako poskušamo dosledno upoštevati 30 dnevni plačilni rok.
Irena Špegel Jovan
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Obnova strehe male dvorane in društvenih prostorov
V želji, da v kulturnem domu uredimo prostor za vzporedne
dejavnosti v obliki predavanj, gostovanj, družabnih dogodkov
ipd., smo v začetku meseca julija pričeli z gradbenimi in
obrtniškimi deli.
Skupaj s podjetjem CM Celje, d.o.o., ki je bilo v postopku
izvedbe javnega naročila izbrano kot najugodnejši ponudbeni
izvajalec, nadzorom - AZ inženiringom in Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripeljali gradbna dela
na objektu do zaključne faze in ta bodo predvidoma gotova
v začetku meseca septembra. Trenutno na objektu potekajo
krovska in kleparska dela, v samem objektu pa so že končana
inštalacijska dela.

Ureditev podstrehe male dvorane
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Programa
razvoja podeželja 2007-2013 sofinanciranega iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova
in razvoj vasi.
Petra Pehar Žgajner

Investicije
Asfaltirana cesta Vizore
V torek, 9. novembra 2010, je bil za vse nas, ki se nahajamo na
hribčku v Vizorah, pomemben dan. Dobili smo 140 m asfaltirane
ceste.

Asfaltiranje cest
Cesta v Lipo:
Skupaj s pripravo ceste je cesta asfaltirana v dolžini 380m. Tako
je izveden najbolj kritičen in strmi del cestišča, kar omogoča
varnejšo vožnjo uporabnikom.

Cesta Zabukovje:
Pripravo ceste so v letu 2010 uredili krajani sami. Cesta je
prezimila in se stabilizirala, tako je bilo ugodneje asfalt izvesti
letos. Krajši odsek ceste, v dolžini cca 110m proti Vrenko, pa se
bo asfaltiral letos v mesecu avgustu.

Cesta Trnovlje - Socka:

Prerez traku novoasfaltirane ceste v Vizore
Vsa dela so se začela julija 2008. Po dogovoru s pristojnimi
na KS Nova Cerkev, smo se dogovorili, da mi pripravimo
podlago, asfaltirano pa bo takoj, ko bodo zagotovljena sredstva
v proračunu Občine Vojnik. Naše sanje so se uresničile lani
novembra, ko smo od Občine Vojnik dobili asfalt. In tako
spomin na cesto, ki je bila po vsakem nalivu bolj uničena in smo
jo morali vsa ta leta, poleg KS Nova Cerkev, vzdrževati še sami.
Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalili vsem, ki so
pripomogli k izgradnji naše novo asfaltirane ceste.

Rekonstrukcija lokalne ceste, ki je bila v izredno slabem stanju,
se je delno pripravila (širitev) v letu 2009, h končni ureditvi pa
se je pristopilo v letu 2010, ko je jeseni že bil položen grobi
asfalt. Fina preplastitev se je izvedla letos. Dolžina saniranega
odseka je 720 m.

Cesta Konjsko - Tanc - Suholežnik:

Srečko Rihtar

Otvoritev ceste v Lipi
V nedeljo, 28. avgusta 2011, so otvorili in blagoslovili cesto v
Lipi pri Frankolovem, na odseku od Pinterjev proti Ravnakom.
Ravnakovi so zelo visoko ležeča kmetija. Doma so prav ob
vznožju Kislice s Špičastim vrhom.
Mi, ki nam je samoumevno, da se vedno, ob vsakem času
in vsakem vremenu mirno odpeljemo od doma ali pa vrnemo
domov, niti ne moremo razumeti, kaj pomeni ob sneženih jutrih
najprej dajanje verig na avtomobilska kolesa, če pa je zares
ledeno, pa to pomeni, da se ne da z avtom v dolino. Ne znamo
si tudi predstavljati, koliko truda in časa zahteva makadamska

V celoti, skupaj s pripravo, je bila cesta modernizirana v
dolžini 480m in je bila izvedena letos. Cesta Batistič: Krajši
odsek ceste v dolžini 100m, se je asfaltiral letos v mesecu juliju.

Vodovod Hrenova
Druga faza nadaljevanja izgradnje vodovoda Hrenova,
se bo predvidoma začela še v mesecu septembru. Skupaj z
upravljavcem VO-KA Celje se pripravlja popis in rešitev
črpališča, ki bo omogočal črpanje do višje ležečih domačij na
celjski strani občine do sedla Kučej. Vodooskrbno območje se
razprostira od kote 290 mNV, ki je v dolini Dobrnice, pa vse
do kote 474 mNV do vrha hriba Langer, kjer bi naj bil zgrajen
vodohran.
Tone Preložnik

cesta po vsakem obilnejšem deževju. Zato je za Ravnakove
in Verdinekove asfaltna preobleka bele ceste zares velikega
pomena.
Zahvala gre vsem sosedom, ki so z delom in denarjem
pomagali pri pripravi trase. Hvala KS Frankolovo, velika hvala
pa seveda občini Vojnik in ljudem, ki so imeli posluh za želje in
težave Ravnakovih in Verdinekovih.
JSV

16. september 2011
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Investicije
Gospodarstvo - komunala

Rušenje starega vrtca in začetek
NOVA ULICA V OBČINI VOJNIKgradnje nizkoenergetskega vrtca
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.
je tudi
V mesecu
juniju je Izdal
izvajalec
del
nemško
slovnico
za
avstrijske
šole,
zbiral
CM Celje pričel z rušitvenimi deli
na
je
slovarsko
gradivo,
kar vse
izkazuje
vrtcu.
Ponudba
izvedbe,
v vrednosti
njegovo
vsestransko
dejavnost
na področju
1.558.000,00
EUR,
zajema
rušenje
montažnega dela vrtca, izgradnjo novega
dela in opremo.

REBALANS PRORAČUNA
Projekt zajema
izgradnjo
1367,5
m2
OBČINE
VOJNIK
ZA LETO
2009

novih površin: v pritličju 11 igralnic,
dodatne prostore, sanitarije, spremne
Občinskivečnamenski
svet je na 26. prostor/športno
seji, dne 29. 9.
prostore,
2009,
sprejel
rebalans
proračuna.
Prihodki
igralnico, kuhinjo, gospodarske
in
so
se
povečali
za
18
%
in
tako
znašajo
komunikacijske prostore, terase, sanitarije,
skupaj
8.142.000
EUR, odhodki
pa so se
zbornico
ter komunikacijski
del etaže.
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000
EUR.
Realizacija
letu 2008 je
Projekt
je v proračuna
skladu z vRegionalnim
bila
nižja
od
plana,
zato
so
se
investicije,
razvojnim programom Savinjske
regije
za katere so bili predvideni prihodki in
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani
v planirani višini, upoštevali v sprejetem
rebalansu. Med večjimi investicijami
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob
protipoplavnih ukrepih, ki je ﬁnancirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in
prostor in evropskih sredstev), izgradnja
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu
(ﬁnanciramo iz okoljske dajatve).

Povečal se je prihodek od komunalnih
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora
občina zagotoviti ustrezno komunalno
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik).
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno
politiko in regionalni razvoj so se z
OgledalO 3/82
10
OgledalO 11/72

12

Ulica Janeza Žige Popoviča
2007-2013
naravoslovja
in jezikoslovja.
Po zaključku
naložbe bo objekt
Nova
ulica
Občini Vojnik
je tako
funkcioniral kot venergetsko
učinkovit.
dobila
ime
po
znanem
krajanu,
ki
je
deloval
Naložba je projektirana v skladu
s
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v
stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). Po
rebalansom
povečala
za 59.000
EUR
zaključku naložbe
bo objekt
funkcioniral
in
ﬁnanciranje
izgradnje
kot namenila
energetskozaučinkovit
objekt.
Delež
vodovoda
Vojnik
–
Tomaž
–
Male
sofinanciranja Evropskega skladaDole.
za
Ministrstvo
za okolje
prostor bo EUR.
občini
regionalni razvoj
znašain807.492,00
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v
septembru
2007, izkopov
namenilo je
slabih
500.000
Pri izvedbi
prišlo
do
evrov,
kar
se
bo
porabilo
za
sanacijo
horizontalnega pomika manjšega dela
plazov.
brežine v izkop. Tako je bilo treba

spremeniti načrt brežine v prostem izkopu
Z rebalansom
so seIBO
načrtovala
in zaščito
z uporabo
sider insredstva
torketa
za
nakup
stanovanja
na
v zaščito, z uporabo zagatneFrankolovem,
stene. Zaradi
tega sodograditve
nastali
izdelavo idejne zasnove
dodatni
finančni
Vrtca Mavrica Vojnik
in pridobivanje
stroški kanalizacije
za zaščito
dokumentacije za izgradnjo
gradbene
jame
na Frankolovem ter nakup
zemljišča
za
in na Frankolovem.
postavitev
izgradnjo čistilne naprave
Povečali so se prihodkizagatnic.
iz naslova primerne
porabe (dohodnina, ﬁnančna izravnava, vsi
Kljub
temu,EUR
da
davčni prihodki) za skupaj
345.000
izvajalec ne tekočih
dosega
in so namenjeni za opravljanje
t e rkim ob
i n sprejemu
skega
zakonskih nalog občine,
plana
izgradnje,
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v
z asogseo namenila
t a v l j aza,
zadostni višini. Sredstva
da bo gradnja
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih
vrtca
zaključena
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
v
začetku
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
naslednjega leta.
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
16. september 2011

3. november 2009

v širšem družbenem okolju, s svojim delom
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega
kraja.
Tanja Golec Prevoršek
mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo,
urejanje
ter letu
odvoz
kosovnih
V novemkrajev
šolskem
2011/12
bodo
odpadkov.
otroci
vrtca Mavrica razdeljeni na tri
lokacije: v obstoječem vrtcu bo 6 skupin,
Irena
Jovan
v OŠ Vojnik 4 skupine
in Špegel
v župnišču
Vojnik 5 skupin.
Vesna Poteko, mag.
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Investicije

Čistilna naprava in
kanalizacija Frankolovo
Izvajalec NIVO d.d., Celje v mesecu septembru 2011 zaključuje dela na čistilni napravi in kanalizaciji na Frankolovem.
Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in
tehnološke odplake.
Čistilna naprava Frankolovo 800 PE zajema čiščenje odpadnih
voda naselja Frankolovo. Trenutno bo na čistilno napravo
priključenih 40 PE.

Zunanjost objekta
Čistilna naprava in kanalizacija, kapacitete 800 PE in zbirni
kanal, zajemata kompletno območje odvodnjavanja preko
zbirnega kanala na predvideno ČN. Zbirni fekalni kanal poteka
na severu ob lokalni cesti od OŠ Frankolovo, prečka cesto Vojnik
- Stranice ter poteka po
cone
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Notranjost čistilne naprave
vzhodnem robu ceste Vojnik - Stranice do mesta čistilne naprave.
	
   	
  
	
  
	
  
Začetek poizkusnega 	
   obratovanja
Občina Vojnik bo, na osnovi posredovanih končnih obračunih,
	
   	
   čistilne naprave je planiran
	
  
	
  
	
  
na začetku meseca
septembra
2011.
V
tem
času
bomo
sprožili
	
  
pripravila
končni zahtevek za nakazilo sredstev Službe vlade RS
	
  
postopek tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
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za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo. Zgradilo je novo vodarno oziroma čistilno
napravo za čiščenje pitne vode – Vodarno Frankolovo.

Veselimo
srečanja
srečanja
z vami!
z vami!
Veselimo
srečanja
vami!
Veselimo se
srečanjase
zVeselimo
vami! sezse

Za gradnjo vodarne smo se Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore odločile, da bi
zagotovile pitno vodo tudi v času neurij in nalivov. Vodni vir je podjetje Vodovod – kanalizacija,
d.o.o., usposobilo tako, da bo obratoval v vseh vremenskih pogojih.
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Investicije
Cesta Čreškova – Velika
Raven

Zahvala

Od novembra 2010 se lahko krajani Čreškove, Velike Ravni in
Selc pohvalimo z asfaltom. Pripravo ceste, smo izvedli krajani
sami; od razširitve ceste, do raznih odvodnjavanj, prepustov,
tudi manjšega mostu in same utrditve ceste.

Po tej poti se želim zahvaliti Občini Vojnik, za njihov velik
prispevek h gradnji nove podporne ograje ob moji hiši. Starša
sta pred 30-timi leti to zgradila po svojih najboljših zmožnostih,
vendar je čas naredil svoje in škarpa je začela pokati. Tako je
ogrožala neposredno cesto, ki vodi mimo naše hiše Lipa 24 a,
Frankolovo, ki jo uporabljajo tudi vsi domačini, ki so naprej od
gornjega naslova, kot posredno tudi moj dom.

Pri sami pripravi nam je bila v pomoč tudi KS Nova Cerkev. S
pripravo smo začeli leta 2008. V začetku novembra 2010 pa smo
dobili od občine Vojnik asfalt. Vsem krajanom se zahvaljujem
za njihov čas in trud prav tako pa tudi Dragu Vivodu, ki nam je
ogromno pomagal s svojim strojem, pri cesti Čreškova-Velika
Raven.

Ker je bila zgraditev nove škarpe nujna, sam pa nisem mogel
zbrati vseh potrebnih sredstev, sem se za pomoč obrnil na
Občino Vojnik. Celotna naložba je znašala 16.732,38 €. Sam
sem v ta projekt vložil 8.850 €, občinskih sredstev pa je bilo
7.882,38 €. Za to se jaz in moja družina iskreno zahvaljujemo,
saj sami ob dohodkih, ki jih imamo, tega ne bi mogli realizirati.
Prav tako se zahvaljujem vsem tudi vsem drugim, ki so mi
pomagali ter izvajalcem in krajanom za razumevanje, ker je bil
v času gradnje prevoz otežen ali celo nemogoč.

Cesta Selce - Založnik
Tadej Selčan,
Jože Potočnik,
režijski odbor

OgledalO 3/82
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Tomaž Petrina

Krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Nova Cerkev
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev smo v spomladanskem času opravili že nekaj planiranih nalog iz plana
dela za leto 2011. Predvsem smo iz rednega vzdrževanja komunalnih in drugih objektov očistili že kar nekaj
obstoječih jarkov ob javnih cestah v KS, gramozirali 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 naselja Nove Cerkve, Socke in Lemberga in urejamo
prometno signalizacijo. Postavila se je tudi nova avtobusna utica na avtobusni postaji v Vizorah.

Spoštovane krajanke in krajani!

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 Osnovne šole
Nova Cerkev
- obnova in ureditev dotrajanega obzidja pokopališča pri mrliški
vežici
- asfaltiranje javnih poti po planu 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.

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

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

Z Direkcijo za ceste v Ljubljani in Območno enoto 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

16. september 2011

Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS
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Komunala

Ločeno zbiranje odpadkov

... hodil sem po zemlji naši in pil nje prelesti ... je slišati v pesmi, ki opeva zemljine naravne lepote. Žal pa se prevečkrat zaradi
posameznikov, njene prelesti spremenijo v bolesti ...

Odvrženi ostanki urejanja zunanjosti
doma
Mnogokrat za pravilno odstranitev
smeti, ki ležijo naokrog, poskrbite tisti, ki
vam ni vseeno, zato se vam zahvaljujem.

Ekološki otok
Res je okrog nas polno lepot, ki nam
jih podarja naša narava. Zagotovo smo v
preteklih vročih poletnih dneh po napornem
dnevu mnogokrat poiskali sence v njenem
zavetju. Kako prav je prišlo vsako drevo,
ki je nekoliko prestreglo vroče sončne
žarke. In prav vsako drevo nam je bilo
pomembno. Kako dolgo? Dokler smo ga
potrebovali. Potem se ne bomo spomnili
več nanj, do naslednjega vročega poletja,
ko bomo zopet stopili pod njegovo senco.
Kakšen je naš odnos do narave in
njenih dobrin, mar smo res samo njeni
izkoriščevalci in onesnaževalci, so
vprašanja, ki se ob srečevanju s smeti na
mestih, kamor ne sodijo, porajajo vsem
ekološko osveščenim.

Ekološki otoki (kjer se v treh t. i.
zvonovih ločeno zbirajo papir in karton,
steklo, plastika) so tista mesta, ki so
ponavadi poleg zabojnikov, ki jih imamo
na dvoriščih najbližje našim domovom.
V krajih, kjer so že postavljena, so dobro
sprejeta, pa vendar se prevečkrat v njihovi
bližini pojavijo odpadki. Morda so
odloženi zaradi prepolnega zvona. Če se
vam zgodi, da so zabojniki na ekološkem
otoku polni, pokličite na brezplačno
številko podjetja Simbio 080 16 16, kjer
bodo poskrbeli za izpraznitev.             
Za vse občane naše občine, katerih
gospodinjstva so vključena v sistem
javnega odvoza odpadkov, pa je že eno
leto vsak četrtek od 15.00 - 19.00 ter vsako
soboto od 8.00 do 12.00 v Obrtno - poslovni
coni Arclin
odprt
Zbirni center za ločeno
zbiranje
odpadkov,
kamor lahko štirikrat
letno
brezplačno
pripeljete tudi večje
kosovne
odpadke.
V Zbirnem centru
so zabojniki, kamor
lahko odložite: steklo,
papir, plastiko in folijo,
gradbeni
material,
gume
ter
mešane
komunalne odpadke.

V hmeljišču odloženi gradbeni odpadki
OgledalO 3/82
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Samo z ozaveščenostjo, ločenim
zbiranjem in pravilnim odlaganjem
odpadnih surovin ter mešanih komunalnih
odpadkov bomo pripomogli, da bo
v naravi manj odpadkov. Morda bomo s
tem majhnim, a pomembnim korakom,
pripomogli k ohranjanju narave.
Lidija Eler Jazbinšek
V CELJU je z delovanjem pričela
ODVETNIŠKA PISARNA

ODVETNIŠKA DRUŽBA
MARZIDOVŠEK in RAMOR
o.p., d.o.o.
Strankam nudimo pravno svetovanje in
zastopamo pravne in fizične osebe pred
vsemi sodišči in drugimi državnimi organi v
Republiki Sloveniji.
Sestavljamo listine in zastopamo stranke pri
zavarovalnicah in v njihovih pravnih razmerjih
iz vseh pravnih področij.
Izvajamo pravno pomoč po Zakonu o
brezplačni pravni pomoči.
Pisarna se nahaja na naslovu;
Cankarjeva ulica 6, Celje.
Uradne ure za stranke:
od ponedeljka do petka od 8.30 do 12. ure
ter izven uradnih ur po predhodnem dogovoru.
Kontakti:
Telefon: 03 492 31 22,
telefaks: 03 492 31 23
GSM: 041 799 660, 041 708 930,
e-pošta: andim1@siol.net,
ramor.tomaz@siol.net

Komunala
Vodovodni sistem
Frankolovo - Kapelca
Vodovodni sistem Frankolovo - Kapelca se napaja s pitno
vodo iz izvira Kapelca, katerega povprečna izdatnost znaša 1,2
l/s. Vodovodni sistem je zelo razvejan in s pitno vodo oskrbuje
prebivalce naselij:
BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM, DOL POD GOJKO,
FRANKOLOVO, LINDEK, LIPA PRI FRANKOLOVEM,
NOVAKE, RAKOVA STEZA, STRAŽA PRI DOLU, STRAŽA
PRI NOVI CERKVI, STRAŽICA, TRNOVLJE PRI SOCKI,
ZABUKOVJE.
Količina pitne vode iz vodnega vira Kapelca v normalnih
razmerah zadošča za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
V poletnih mesecih se na območju obravnavanega vodovodnega
sistema, zaradi velikega števila počitniških objektov, ki niso
stalno naseljeni, nekoliko poveča poraba pitne vode. K povečani
porabi v tem času v večji meri prispeva tudi poraba vode za
namakanje zelenic in vrtov ter polnjenje bazenov. S poletnimi
meseci sovpade tudi upad izdatnosti vodnega vira Kapelca, ki se
pojavi v obdobjih suše. Zaradi vseh naštetih dejavnikov, je treba v
sušnih poletnih obdobjih omejiti čezmerno »NENAMENSKO«
porabo pitne vode, to je porabo za zalivanje, polnjenje
bazenov… Če ne omejimo porabe vode v teh mesecih, je treba
vodo dovažati v vodohran z gasilskimi cisternami.
Poleg naštetega je pomembno tudi dejstvo, da je kljub
obsežnim obnovitvenim investicijam v vodovodni sistem
Kapelca v preteklih letih, velik del drugotnega vodovodnega
omrežja dotrajan (predvsem tisti deli, ki so bili prevzeti s strani
vaških vodovodov). To je poglavitni razlog, da se na teh odsekih
pogosto pojavljajo okvare in s tem izgube vode.
V prihodnje je predvidena povezava vodovodnega sistema
Kapelca z vrtino Beli potok, ki bo omogočila razbremenitev
vodnega vira Kapelca. Hkrati se izvaja natančen sistematičen
pregled vodovodnega omrežja z namenom zmanjšanja vodnih
izgub.
Marko Cvikl

Obnova fasade na
POŠ Nova Cerkev
Na POŠ Nova Cerkev bodo v mesecu septembru potekala
gradbena dela na južnem in vzhodnem delu stavbe. Gre za
prenovo fasade, ki zajema delno odstranitev obstoječega ometa
in izvedba novega, izdelava obrob okoli oken, izdelava vogalnih
kamnov, zamenjava okenskih polic ter montaža odkapne
pločevine sredinskega simsa.

Postavitev gradbenega odra za pričetek del obnove fasade
Navedena dela v vrednosti 20.175,60 EUR bo opravljalo
podjetje Vezjak in partnerji, Draža vas 14 b, Loče.
Prenova fasade naj bi se zaključila do konca meseca septembra
2011.
Vesna Poteko, mag.

www.mojaobcina.si/vojnik

Znan izvajalec za gradnjo
nadomestnega mostu čez
Hudinjo v Višnji vasi
Dne 11. avgusta 2011 je Občina Vojnik na portalu javnih
naročil objavila javni razpis za »Izgradnjo nadomestnega mostu
čez Hudinjo v Višnji vasi«.
Ponudbe so ponudniki morali oddati do 30. avgusta 2011.
Pravočasno so prispele tri ponudbe: SGP Pomgrad Murska
Sobota, Maptrade Slovenska Bistrica in Ceste mostovi Celje.
Najugodnejša je bila ponudba podjeta Maptrade d.o.o. iz
Slovenske Bistrice v vrednosti 125.720,54 EUR.
Zaradi dotrajanosti obstoječega mostu je zamenjava nujna.
Nov most je zasnovan z monolitno AB konstrukcijo kot
ravninski okvir, polna plošča. Skupna širina konstrukcije znaša
5,80 m, svetli razpon pa 13,00 m.
Začetek gradnje september 2011 in zaključek november 2011.
Vesna Poteko

Most v Višnji vasi

16. september 2011
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Gospodarstvo
Gradnja poslovnega centra
ALBA v obrtni coni v
Arclinu
Podjetje ALBA d.o.o., eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji
za kalibracijo mase, volumna, pretokov, temperature in sile, je
v mesecu maju v obrtni coni Arclin položilo temeljni kamen za
izgradnjo NOVEGA POSLOVNEGA CENTRA.

Urejanje javnih površin v
KS Nova Cerkev
V KS Nova Cerkev se urejajo javne površine, zelenice in
cvetlične grede. Za njih skrbijo in jih urejajo:

- krožišče v Novi Cerkvi
delavci režijskega obrata Občine Vojnik
- spominsko obeležje z okolico v Novi Cerkvi
delavci režijskega obrata Občine Vojnik
- rože na vasi pod lipami v Novi Cerkvi
Zvezdana Gal, Vanda Stolec, Anica Menart, Kristina Pekošak,
Štefka Laubič
- cvetlično gredo na krožišču za Dobrno
Agata Štokojnik
- cvetlično gredo na odseku ceste Polže - Homec
Mira Štokovnik
- cvetlično gredo ob cesti za Socko
Helena Kuzman
- cvetlično gredo v Socki v bližini gostilne Koprivnik
Ivanka in Vlado Koprivnik
- okolico šol, gasilskih domov in sakralnih objektov
 delno delavci režijskega obrata, učitelji z drugimi sodelavci,
gasilci ter drugi krajani.
Vsem se v imenu KS Nova Cerkev zahvaljujem za delo in
skrb za lepo urejene javne površine, zelenice in cvetlične grede.

Temelji novega objekta
Načrtovana investicija v Vojniku bo na enem mestu združila
poslovne enote oz. povezana podjetja iz Ljubljane, Maribora in
Celja. Na enem mestu bodo tako združeni zaposleni na področju
servisa, razvoja, komerciale in uprave, kar se bo odrazilo v lažji
optimizaciji poslovnih procesov družbe. Prenos poslovanja
na novo lokacijo bo vplival tudi na znižanje sedanjih stroškov
obratovanja, saj se bodo izognili stroškom najema, ogrevanja in
vzdrževanja obstoječih poslovnih prostorov.
Po položitvi temeljnega kamna so se dela na gradbišču takoj
začela pospešeno izvajati, izvedena je izgradnja temeljev in
začenja se gradnja prve etaže objekta, v kateri bodo svoje
prostore dobili kalibracijski laboratoriji, razvojni oddelek in
servis. Na objektu bo v nadaljevanju sledila še izgradnja druge
etaže s prostori za komercialo in upravo.
Anica Kovač
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Občina Vojnik je s sodelovanjem KS Nova Cerkev in Krajevne
organizacije ZB za ohranjanje vrednost NOB Nova Cerkev v
mesecu juniju 2011 ob spomeniku (od pošte Nova Cerkev do
hiše Kovač, Nova Cerkev 21) zgradila pločnik v dolžini 20 m.                                                                    
Za to investicijo se zahvaljujemo Občini Vojnik, posebej pa
KO ZB za ohranjanje vrednot NOB Nova Cerkev za soglasje.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS

Kultura - Aktualno

Prvi šolski dan

Sprejem prvošolcev in prvošolk na OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik s podružnicami

Osnovnošolcem, ki obiskujejo OŠ Vojnik, se je 1.septembra 2011 pridružilo 84 prvošolcev in prvošolk, na OŠ Frankolovo pa jih je
v v klopi 1.razreda sedlo 20.
Takšnih, ki so kot šolarji prvič prestopili šolski prag, je na
centralni šoli 53, na POŠ Nova Cerkev 9, na POŠ Šmartno v
Rožni dolini 13 in na POŠ Socka 9.
Prvošolce s starši smo sprejele učiteljice z vzgojiteljicama.
Pričakale smo jih s kratkim kulturnim programom, sprejemom v
šolsko skupnost in pogostitvijo. Vsak otrok je prejel tudi darilo –
Švigazajčka, ki mu bo v šoli delal družbo čez vse leto in kapico
z logotipom naše šole.
Našim in vašim prvošolcem želimo, da bi se, tako kot prvi
šolski dan, tudi skozi vse šolsko leto dobro in prijetno počutili ter
se naučili veliko novega. (Aktiv 1. razreda)
Na prvi šolski dan smo 10 prvošolcev in 10 prvošolk OŠ
Frankolovo povabili v šolo skupaj s starši. Starejši učenci so jim
pripravili kratek kulturni program, razredničarka, vzgojitelj in
ravnatelj pa so jim čestitali, podelili potrdilo, da so postali učenci
naše šole in jim okrog vratu simbolično zavezali rumeno rutico.
Seveda nismo pozabili še na sladko presenečenje. Upamo, da
jim bo prvi šolski dan ostal v lepem spominu. (Lucija Bevc)      

POŠ Socka
Lidija Eler Jazbinšek

KS VOJNIK
Minila sta dva meseca, za katera ponavadi pravijo, da sta dopustniška, pa vendar - če v mislih preletim, kaj vse se je v tem času
dogajalo na KS temu ni tako.
V mesecu juliju so se začela dela pri KUD Vojnik, kjer se ureja
Center kulture in ustvarjalnosti, nadaljujejo se dela pri vrtcu, še
vedno pa ne vemo, kako bo z izgradnjo prepotrebne telovadnice
v OŠ Vojnik, saj še ni zagotovljen delež, ki bi ga naj sofinanciralo
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Svet KS Vojnik je imel 9. avgusta 2011 svojo 6. sejo, kjer smo
oblikovali naše predloge kandidatov za Priznanja Občine Vojnik,
se seznanili z aktivnostmi KS Vojnik, jih dopolnili z aktualnimi
potrebami s terena, načrtovali plan dela do septembrske seje.

V času preteklih dveh mesecev sem imela v prostorih KS Vojnik
in tudi na terenu priložnost, srečati se z nekaterimi sokrajani in
sokrajankami, ki ste se na nas obrnili s prošnjo za pomoč pri
rešitvi različnih problemov. Večina jih je bila povezana z zemljo,
pridobitvijo služnosti, medsosedskimi odnosi. Nekaterim je že
uspelo najti skupen jezik in rešitev, pri drugih do rešitve manjka
le še podpis, pri tretjih pa bo še potrebno nekaj vztrajnosti in
volje. Na KS smo pripravljeni prisluhniti in pomagati po naših
močeh, tudi ob pomoči strokovnih služb Občine, čeprav je iz
vidika medčloveških
odnosov
včasih
nekoliko
težje
razumeti, da smo
za kvadratni meter
zemlje
pripravljeni
žrtvovati
dobre
medsosedske odnose
ali pa skupno dobro.
Vroče poletje vidno
zaključuje svoj krog v
letošnjem kolobarju
letnih časov. Prihaja
jesen, za katero želim
naj bo bogata - ne le s
pridelki, ampak tudi z
medsebojnimi odnosi.
Lidija Eler Jazbinšek
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8. Rock žur na Frankolovem s skupino Mi2
V soboto, 27. avgusta 2011, je na Frankolovem v parku pri Graščini potekal že 8. Rock žur, katerega glavne zvezde so bili skupina Mi2.
Vse skupaj se je začelo že ob 13. uri, ko smo s pomočjo TD
Frankolovo organizirali tekmovanje v kuhanju golaža. Prijavilo
se je 12 ekip, tekmovanje pa je trajalo vse do 17. ure. Po
poskušanju in ocenjevanju so najboljšim trem ekipam podelili
nagrade in priznanja.

ki so pridno pomagali pri pripravi in uresničitvi letošnjega Rock
žura. Posebna zahvala še gre tistim, ki so stregli in zabavali
obiskovalce.
Poleg tega smo letos organizirali še športno-družabne igre, kot
so vleka vrvi in skakanje z vrečami.
Ob 19. uri pa se je začel težko pričakovani Rock žur. Otvorili
so ga mladi Celjani skupine Tolar, za njimi so nastopili člani
skupine Imset. Za tem so nam večer popestrili skupina Soul
of Discretion iz Vojnika. Njim je sledila še skupina Riff, ki je
pripravila vzdušje za naše lokalne fante Kronika. Kronika, kot
se imenujejo, so nastopili in razgreli tako lokalne kot tudi tuje
obiskovalce. Nato pa je kot vrhunec večera nastopila skupina
Mi2. Fantje so nas popeljali na nepozabno potovanje tako s
starimi hiti, kot tudi z novimi komadi.
Rajanje z Mi2 – jevci smo zaključili okoli 2. ure zjutraj, ko
so predali oder našemu DJ-ju, ki je vztrajno vrtel glasbo in
izpolnjeval glasbene želje vse do 3. ure zjutraj.
Rock žur je v celoti uspel zelo dobro, saj je prišlo več kot
1500 ljudi. Zahvale pa gredo predvsem našim pridnim članom,

Seveda pa nič ne gre brez sponzorjev, zato posebna zahvala
tudi vsem, ki ste nam donirali in poskrbeli za uresničitev
nepozabnega dogodka leta. Zahvaljujemo se Klubu študentov
občine Celje, Kovintradu, Adriatic Slovenici, Kovi, Leopoldu
Lampretu, Dnevnemu baru Jack, Akvizitorju, Elektroinženiringu
Lilija, Piceriji Firence, Vrtnarstvu Zreče, Občini Vojnik, Krovstvu
Ošlak, KS Frankolovo, ALM Tim-u, Elektroklimi Stagoj, Elektru
Turnšek, Cenexu, Gostišču Turist, predsedniku KS Frankolovo
Dušanu Horvatu, gostilni Grajski Škrat, portalu Mladismo.si,
portalu Frankolovo.si, PGD Frankolovo, TD Frankolovo, PGD
Vojnik.

Katrin Pinter in Boštjan Kodela
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70 let Francija Zemeta
Glasba, glasba in še enkrat glasba, bi lahko rekli, da je način življenja Francija Zemeta, prejemnika Zlatega grba Občine Vojnik,
ki je pred kratkim praznoval svoj sedemdeseti rojstni dan.
Franci Zeme se je rodil na Teharju, kjer je preživel otroška
in mladostna leta. Pot ga je kasneje popeljala na Tomaž nad
Vojnikom, k Plajhnerjevim, kjer sta si z ženo Faniko ustvarila
prijeten dom. Kmalu sta jih razveselila sinova Bojan in Andrej.
Poleg skrbi za družino in opravljanja službe ter nekaj časa
dela v gasilskem društvu Vojnik, je Franci največ svojega časa
posvetil svoji harmoniki in glasbi, ki ga spremlja od ranih let.
Kmalu je ustanovil svoj ansambel, ustvarjal lepo glasbo, zabaval
ljudi, uspešno sodeloval na različnih festivalih in skrbel za mladi
glasbeni rod.
Tudi sinova Bojan in Andrej sta postala priznana glasbenika,
z glasbo pa so dobro seznanjeni tudi vnuki Matjaž, Lara in
Dominik.
Franci še vedno rad zaigra, prav tako pa svoje znanje prenaša
na prijatelje, ki se želijo naučiti igrati frajtonarico.
Milena Jurgec

25. let ansambla MIKOLA
Stanko Mikola je znan in priljubljen glasbenik iz Arclina, zelo dobro in že kar dolgo pa ga poznajo po vsej Sloveniji in tudi
marsikje na tujem, kot harmonikarja, kot učitelja mladih harmonikarjev in kot vodjo ansambla, ki se tudi imenuje po njem. Prav s
svojim ansamblom v nedeljo, 9. oktobra, ob 16. uri v telovadnici OŠ Frankolovo nazdravlja pomembnemu jubileju. Mineva okroglih
petindvajset let od začetkov, v tem času pa se je nabralo kar nekaj debelih razlogov za slavje.
Stanko Mikola bo s svojimi glasbeniki pripravil koncert z gosti: POLKA PUNCE, ŠENTJURSKI MUZIKANTJE, tenorist ASIM
MASLO-AKI, TIROLISCHE BUAM MIT ROSI, DRUŽINA GREGORC, GODBA NA PIHALA LJUBEČNA, ŠTAMPERLOV
PEPI,
TINA
TURNER
SHOW, FANTOM IZ OPERE,
z Borisom Kopitarjem pa
bodo zazvenele skladbe NIKA
ZAJCA.
Eno uro pred koncertom
bodo
pripravili
razstavo
zgodovine
ansambla
in
Godbe na pihala Ljubečna.
V tem času bodo naprodaj
vstopnice, obljubljajo pa tudi
PRESENEČENJE VEČERA.
Povezovanje programa je
prevzel Boris Kopitar, torej
se nam obeta popoln užitek,
slavje pa želimo deliti z
vami, zato vas z veseljem
pričakujemo.
Jure Vovk

16. september 2011

19

OgledalO 3/82

Kultura - Aktualno

Na obisku pri Jelki in Jožetu Žlausu

Vsak človek
je čudo
sveta, vsak
človek
skriva talent,
lahko
prenašajo.
Velike
količine
Rota ki spi toliko časa, dokler ga ne prebudimo in povabimo na plan.
uspešna podjetja
virusov
se smo
izločajo
z blatom
okuženih
V začetku
počitnic
člani MDDI
Celje,
ki smo vse leto v svoje volje naredimo. Na dan smo priklicali talent, ki je bil skrit
oseb,
z
rokami
pa
se
prenesejo
na
različne
delavnicah ročnih del ustvarjali različna ročna
dela, pripravili daleč nekje v nas.
Otrocise lahko
izločajo
Rotain ustvarjali
a Šuster Močnik,
zaključek. predmete.
Čez leto smo
tedensko
srečevali
Da je bilo veselje še večje, sta Jože in žena Jelka zapela in
viruse domače
že pred in
tudihkrati
po pojavu
driske.
V
ipendijskarazlične
shema izdelke
obrti,
pa tkali
prijateljske
vezi. zaigrala na kitaro. V oči so nam stopile solze, ko smo poslušali
ti virusi pogosto
Savinjske
regije družini
Odpeljali
smo se se
v Globoče,
kjer nasprenesejo
je sprejelnaJože Žlaus, Jelkino pesem za hčerko. Solze sreče pa so se lesketale v naših
ostale
družinske
člane
in
bližnje
kontakte.
priznan umetnik, etnolog in poznavalec zgodovine.
očeh, ko smo opazovali svoje prve izdelke, prave umetnine.
Cepljenje proti Rota virusni okužbi
Hvala Jožetu, ki nas je sprejel v svoji galeriji, nam obudil
ni v programu obveznega zdravstvenega
spomine na stare čase in nam pokazal, kako lahko z malo volje
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati
in pomoči narediš nekaj, kar nam bo v trajen ponos in spomin.
starši.
Odločili smo se, da bomo prve izdelke uokvirili in pokazali še
Doza stane 72 €, torej je potrebno
S
drugim na razstavi v jeseni.
odšteti 144 €.
o za zdravje
V tej situaciji – gospodarski krizi – je
za mnoge starše to velik izdatek.
Nekateri si cepljenja ne morejo
uvedbi
privoščiti, zato stopimo korak naproti
ega in
in podprimo možnost brezplačnega
cepljenja.
cepljenja-

virusu

Predstavil nam je zgodovino vojniških gradov. Nekoč sta
NIHČE
NI TAKO
KOT sv. Tomaža in
bila dva vojniška
gradova.
Eden VISOKO
je stal na hribu
TISTI,
drugi na Gradišču. Med obema hriboma je tekel hudournik Čuč,
a v visoki vročini,
KInepokorneže
POKLEKNE
K POMOČI
katerega naj bi
metali
z brvi, ki je povezovala
oče blato,v poleg
POTREBNIM
OTROKOM!
gradova.
Podobo
te
zgodovine
je
umetnik
Jože Žlaus naslikal na
osu curlja, je prav
zid
svoje
hiše.
Posedli
smo
se
na
klop,
okrepljeni
z ocvirkovo
Rota virusom.
Sporočamo
vam, da
bomo
tudi
v zagledali v
potico
naše
članice.
Po
navodilih
Jožeta
smo
se
vsi
o je sila odporen Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
misleč, saj ne znamo risati, kako bo to videti ... in naše prve
vsaj enkratsliko,
zboli
tej akciji.
Za vse so
dodatne
informacije
slike
in
prve umetnine
nastajale.
Utihnili se
smo, saj smo
do petih let. V risbe,
lahko
obrnete
na
kroselj.majda@gmail.
bili
vsi
zatopljeni
v
svoje
liste
in
sliko
na
steni.
Jože
roči virus visoko com ali na članice Ženskega odbora SDS je hodil od
enega
do drugega in razlagal, kako in kaj naprej. “To ni mogoče”,
50 okuženih
otrok
Vojnik.
smo
si
to obolenje ni, govorili, saj je pod našimi rokami nastajala naša prva
umetnina.
so dobile videz, s katerim
h oblik bolezni
je Sledili so popravki in slike Majda
Krošelj,
smo
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vsi
zadovoljni.
Po
fotografiranju
z našimi
umetninami, so
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ŽO
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presenetili
z
malico
z
žara
in
krompirjem
di hitreje pride do
Vsi smo bili presenečeni, kaj lahko s pomočjo strokovnjaka in
jenjem predvsem

. Zato je cepljenje
in ga je potrebno
o dopolnjenega
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ravniki otrok.
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va, med katerima
ni.
je cepivo varno.
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Jože in Jelka hvala, da smo z vašo pomočjo naš zaključek
izvedli nepozabno in lepo. Hvala, da sta nam prisluhnila in
nam poklonila svoj dragoceni čas ter nas razveselila s svojo
neizmerno prijaznostjo. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da je bila
miza polna dobrot, s katerimi smo se okrepčali ob zaključku
našega ustvarjanja. Srčno si želim, da bi te slike ne bile zadnje.
Vsi, ki so videli naše umetnine, niso mogli verjeti, da smo slike
Dragica Mirnik
izdelali sami. 				

Kultura - Aktualno

Likovna govorica kot prijetna družba
Razstava slik Draga Medveda v gostilni Pri kozolcu v Vojniku
Že od nekdaj so javne prostore napolnjevale s svojo vsebino tudi slike oziroma likovna dela v različnih tehnikah. Gostilne, ki so bile
tudi zbirališča za kulturne in politične shode, so gostile na svojih stenah različne oblike in načine likovnega poživljanja ambienta.
Zato sem se odločil, da bom v gostilni Pri kozolcu razstavil
svoje slike v akrilni tehniki, da bi z njimi poživil prostor in
pokazal, kako je lahko sodobna likovna kompozicija sporočilna
in primerna za gostilno. Zamisel je takoj sprejel Grega Lipovšek.
Ker uporabljam pretežno tople barve, zlasti rdečo, oranžno in
oker, so se lepo vključile v prostor, ki mora izžarevati toplino
in energijo. Motivi so pretežno iz cikla Archeo mystica, ki ga
razvijam že nekaj let. V njem prevladujejo močne pastozne
barvne ploskve in konture, simboli starih civilizacij, črke in
pisave, tudi poezija kot eno od mojih izraznih sredstev. Razstava
bo na ogled za nedoločen čas.
D. M.

Gostilna Pri kozolcu, ki ima v Vojniku resne namene vzpostaviti
žlahtne vsebine kulinaričnih in kulturnih druženj in doživetij,
kar sama kliče po ustrezni likovni opremi. Danes so oblikovalci
notranjih ambientov bolj naklonjeni minimalizmu in dekoraciji.
Zato je odločitev novih gostilničarjev, da bi bilo v gostilni Pri
kozolcu v Vojniku drugače, polnejše in živahnejše, hvale vredna.
Že do nekdaj so me privlačile gostilne, zlasti tiste v Italiji,
Franciji, pa tudi v Nemčiji in Avstriji, ki so bile opremljene z
originalnimi likovnimi deli različnih tehnik. Takšna dela naredijo
prostor toplejši, ga povežejo v celostno podobo gostoljubja.
Gostilna je namreč prostor kulture v najširšem smislu, saj se v
njej odvijajo različne kulturne vsebine na različnih ravneh. Od
samega načina izražanja gostoljubja gostiteljev, do bontona
gostov. V gostilni nam ne strežejo le hrane in pijače, temveč smo
deležni, to hoteli ali ne, tudi estetike prostora. Če je ta prilagojena
ali celo usklajena s celostno podobo hiše, ki dolgoročno gradi na
kakovosti svoje ponudbe, je to še toliko bolje. Tovrstna estetika
vzbuja tudi pri gostu posebno razpoloženje.
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Prvi Golaž žur na Frankolovem

Na Frankolovem smo na zadnjo avgustovsko soboto, 27.avgusta, na 1. Golaž žuru kuhali golaž. No, letos ni na vidiku kakšnih
volitev (še ne!) tako da ni bil predvolilni. Je pa zelo teknil vsem, ki so prišli bodrit svoje ekipe in vsem ostalim obiskovalcem. Ostalo
ga ni niti za vzorec in tisti, ki so prišli nekoliko kasneje, so lahko samo slišali o tem, kako zelo je bil dober.
V TD Frankolovo smo se na pobudo naših članov, Bogdana
Lilije in Tonija Brecla, odločili, da organiziramo »1. Golaž žur«
v okviru “Rock žura”, ki ga že tradicionalno prireja Mladinsko
društvo v graščinskem parku na Frankolovem. Pod šotorom se je
zbralo enajst ekip, ki so se preizkusile v kuhanju te značilne jedi,
ki je običajno na jedilniku na vseh večjih prireditvah v hladnejših
mesecih leta, tudi na našem novoletnem nočnem pohodu »Po
poteh grajskih pravljic«.
Nad odzivom skupin smo bili prijetno presenečeni, saj je v tej
kuhinji sodelovala večina domačih društev: Prosvetno društvo
Anton Bezenšek, ki sta ga zastopala že mnogokrat preizkušeni
Valdi Podjavoršek in njegov pomočnik Marko Krivec; za PGD
sta kuhala žena in mož Brigita in Božo Pristovnik; Mladinsko
društvo sta zastopala Zoran Kovačevič in Miha Kos; DJP Kajuh
Blaž Jošt in Boris Podjavoršek; TD Toni Brecl in Tomaž Kos;
Talon Gizela Šoštar in Jožica Kuzman. Kuhali so tudi predstavniki
“Veselkove ulice” - njihova predstavnika sta bila Franci Noner in
Vidko Pinter; skupina Bukolani, s predstavnikoma Metko Lah
Dobovišek in Andrejem Vezenškom; Elektroinženiring Lilija,
vodja je bil šef Bogdan, pomočnik pa Mojč Čerenak; ekipa
Gostišča Turist, ki sta jo zastopala Janko Gorenjak in Danilo
Novak ter medkrajevna skupina »Pri vročem kotličku«, katere
predstavnika sta bila Zdenko Vrenko iz Vojnika in Branko Gobec
iz Nove Cerkve.

Skupinska fotografija prejemnikov priznanj za prva tri mesta
OgledalO 3/82
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Vse zgoraj naštete ekipe so kuhale pod budnim očesom
strokovne komisije, ki je preverjala, če gre vse prav. Predsednik
komisije je bil Edvard Kužner, člana pa Magda Ravnjak in Dušan
Horvat. Prireditev je s svojimi domislicami začinil in povezoval
Zdenko Lednik – Maks.
Vsi, kuharji, komisija in obiskovalci, smo se potili v pravi poletni
vročini, saj se je živo srebro ponekod povzpelo tudi do 35°C in
le zavetju stoletnih dreves v parku in šotoru se imamo zahvaliti,
da je bilo za »zdržat«. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja, prve tri
skupine pa so poleg priznanj prejele tudi medalje (zlato, srebrno
in bronasto) ter prospekt in majico TD Frankolovo. Najboljši
zmagovalni golaž so v potu svojega obraza skuhali »Bukolani«,
drugo mesto sta dosegli članici Društva Talon, tretje mesto pa si
je prislužilo Mladinsko društvo.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri
izvedbi našega 1.Golaž žura, za katerega upamo, da bo postal
tradicionalen. Posebna zahvala pa velja Mesninam Celje in
Izidorju Krivcu, podjetju Heres, Lešku Žnidarju, Heledis Arclin,
NT & RC ter Bogdanu Liliji, ki je opravil večji del organizacije,
vsem sodelujočim ekipam, strokovni komisiji, brez katere
zmagovalcev ne bi bilo, napovedovalcu in seveda vsem, ki ste se
prireditve udeležili.
Irma Blazinšek,
predsednica TD

Kultura - Aktualno

Ena od ekip, ki jo vodi Zdenko

Panorama golažev

Ta je zadnji golaž na “probi”, zelo dober je

Lojz, je res moj golaž najboljši?

Uh, kako tekne

Priznanje za tretje mesto je prejela ekipa mladih
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Arclinska imitatorka angelov
Mlada, postavna, dolgolasa rdečelaska so prve značilnosti Veronike Tadina iz Arclina. A nič od naštetega ni tisto, zaradi česar jo
želimo predstaviti v Ogledalu. Veronika je namreč ena tistih redkih, pravzaprav zelo redkih ljudi, ki si je za prijateljico izbrala harfo.
Za nekatere pravljični, za druge angelski instrument, vsi pa se strinjajo, da je daleč od običajnega instrumenta. »Ne vem, od kod njej
to veselje. Nikoli je nismo posebej navduševali ali seznanjali s harfo. Božji dar najbrž,« pojasni njena mami Valentina.
ob tem zaradi previdnosti sploh ne omeni dolgoročnega – to je,
da bi si lahko kruh služila z igranjem na harfo. Glede na vse
prepreke, ki jih je dosedaj že premagala (nismo še omenili, da
je njena strast narekovala tudi nakup dovolj velikega avta, v
katerega lahko spravijo ogromen, 50-kilogramski instrument),
verjamemo, da bo prestopila tudi najvišjo.

Tudi Veronika težko odgovori na vprašanje, zakaj se je
navdušila prav za harfo. So »krive« pravljice, slike zaobljenih
angelčkov s harfami, mogoče kakšen romantičen film? »Od
nekdaj mi je všeč,« enostavno pove Veronika, ki je pred leti
s podobnim odgovorom prepričevala starša, naj jo vpišeta v
glasbeno šolo. »To, da ima posluh, sem kmalu opazila, saj je
ob mojem igranju na klavir pela. In to precej visoko. Ampak,
da bi jo pa zdaj ne vem kam vozila na ure harfe, si pa nisem
znala predstavljati. Takrat v bližini ni bilo glasbene šole, kjer bi
poučevali harfo. Zato sem ji predlagala, naj se odloči za kitaro.
Saj ima tudi kitara strune, sem ji pojasnila.« »Vendar se kitara
s harfo niti primerjati ne more,« hitro doda Veronika. »Harfa
ima 47 strun.« Dve leti se je vseeno »morala« učiti kitaro. Ko
so k vpisu v glasbeno šolo peljali mlajšo Katarino, so opazili, da
prvič vpisujejo tudi »harfiste«. »Dve leti smo jo vsak dan vozili v
glasbeno šolo, da je lahko vadila. Potem smo iz mariborske opere
odkupili 30 let staro harfo, ki jo je imela vse do srednje šole.«
Tudi zdaj Veronika prelestne zvoke, s katerimi največkrat
popestri poroko ali kakšne druge praznike, izvablja iz rabljene
harfe. »Vrhunske Salvijeve harfe stanejo 80 tisoč evrov, ena
njegovih najdražjih doseže celo 100 tisoč evrov. Trenutno
varčujemo, da bomo spet kupili rabljeno, a malo boljšo harfo,«
pravi umetnica. Že z njo je Veronika dosegla vrhunske rezultate,
tako doma kot po novem tudi v tujini. Letos se je namreč prvič
udeležila mednarodnega tekmovanja v Italiji ter domov prinesla
zlato plaketo. Pri tem lepem instrumentu in redkem instrumentu
je manj lepo le to, da so tekmovanja izredno redka, stroški teh
redkih tekmovanj pa v celoti preidejo na umetnike same. A tudi
to dijakinji glasbene gimnazije v Celju ne vzame poguma. »Moj
trenutni cilj je, da pridem na Akademijo,« pojasni Veronika ter
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Rozmari Petek

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.

Kultura - Aktualno

Vriskovi iz Melbourna v Avstraliji
Ko sem pred nekaj leti z Veselimi Štajerkami “vandral” po Avstraliji, sem obiskal tudi našega rojaka Tonija Vriska, ki si je blizu
Melbourna ustvaril lep in topel dom. Z ženo Anico, hčerko Katarino in vnukom Tomažem živijo v lepo urejeni hiši, z živo pisanim
vrtom eksotičnega sadja in nam skoraj neznanih rož. Toni je zelo zanimiv človek, zato sem prisluhnil njegovemu pripovedovanju o
tamkajšnjem življenju, o njegovih začetkih v tujem svetu, o mnogih dogodivščinah, srečnih naključjih …, pa vse do današnjih dni,
ko že kar nekaj let uživa v krogu svoje družine zaslužen pokoj. Najbolj me je pa pritegnila zgodba iz njegovih mladostnih let, to je
od takrat, ko je zaradi stiske v domovini začel razmišljati o poti za boljšim kruhom v tuji svet. Takrat se mu še sanjalo ni, da ga bo
njegova usoda popeljala v daljno Avstralijo, v deželo Aboriginov (domorodcev), kengurujev in koal.
njo leta 1956 tudi poročil. Tega leta se jima je ponudila priložnost
za pot v neznani svet Avstralije in mladoporočencema v želji po
boljšem življenju odločitev zares ni bila težka. Iz Trsta sta se, iz
tovorne v potniško predelani ladji, podala na skoraj mesec dni
dolgo potovanje v Avstralijo. V Avstraliji so se v tistem času
ponujale odlične možnosti za delo in mnogo je bilo takih, ki
so zaradi ekonomskih razmer v » starem svetu« iskali prav tam
svoj boljši kos kruha. Še posebna priložnost je bila za pridne in
poštene ljudi, zato sta se Toni in Anica kaj kmalu postavila na
svoje noge in si ustvarila odlične pogoje za lepo življenje, pa
čeprav tako daleč od rodne grude.

Toni se je rodil maja l. 1934 kot nezakonski sin pri Vriskovih v
Ivenci. Svojo rano mladost je preživel pri Vriskovih, Adamičevih
in pri raznih sorodnikih ter znancih. Usoda mu zaradi tega, ker
je bil nezakonski otrok, ni prizanašala in se je moral sled tega
nenehno seliti. Živo se še iz otroštva spominja vojnih časov, ko
je opazoval kolone vojakov, tankov in vojaške tehnike, ki so
se valile mimo hiše v Ivenci. Spominja se, kako je v poletnih
mesecih najraje posedal pred Vriskovim in Videnškovim mlinom
in zvedavo opazoval velika mlinska kolesa. Spominja se tudi
jezu na potoku Tesnica pri Vriskovem mlinu, kjer se je s prijatelji
v toplih mesecih kratkočasil s kopanjem in raznimi igricami.
Osnovno šolo je obiskoval v Vojniku, tik pred vojno slovensko,
med vojno nemško, po osvoboditvi pa ponovno slovensko.
Njegova velika želja je bila, da bi se po osnovni šoli izučil za
mehanika. Ker te možnosti ni imel, je leta 1950 odšel v celjsko
brigado v Novi Beograd in se tam začel učiti za strojnega
ključavničarja in končal šolanje na Fužinah v Gorskem Kotarju.
Mladeniču, pri skoraj dvajsetih letih, to je na začetku zrelih in
ustvarjalnih let, se je zaradi krutega spoznanja, da svojega doma
nima, porodila drzna misel o begu v neznani - tuji svet. Kmalu
se je peš, preko hribov in dolin, podal do Libelič na Koroškem,
da bi ilegalno prestopil mejo in v Avstriji našel pot v širni svet.
Ni imel sreče, prijela ga je mejna policija in ga poslala v celjski
zapor. Po treh mesecih zapora je bil odpuščen in se je za nekaj
mesecev zaposlil kot strojnik v gradbeni firmi Beton. Iskal in
našel je začasno zaposlitev tudi v Delnicah, nato v Ogulinu in
zaradi slabih možnosti za redno zaposlitev v domačih krajih
ponovno načrtoval pot v tujino. Skupaj s prijateljem sta kar tri
dni peš iskala varno pot proti Libeličam in preko državne meje
v Avstrijo. Tokrat jima je uspelo. V Velikovcu sta se predala
policiji, ki ju je najprej napotila v Celovec, nato pa Lienz v zbirni
center za tujce. Tam je spoznal mlado Medžimurko Anico in se z

Več kot pol stoletja je že od takrat, ko sta Toni in Anica zapustila
svoji rojstni domovini in si tam daleč pod ekvatorjem ustvarila
toplo ognjišče. Kljub veliki oddaljenosti nista pozabila na kraje,
kjer jima je v rani mladosti tekla zibel in se zato večkrat kot
lastovici vračata v rojstni kraj. Tudi letos julija sta Toni in Anica
ponovno obiskala sorodnike in znance v Vojniku in v Dolnjem
Mihajlovcu v Medžimurju, kjer je rojstni kraj Anice.
Vsem Vriskovim, tam daleč v njihovi drugi domovini Avstraliji,
želimo, da bi bili še dolgo zdravi in uspešni ambasadorji Slovenije
in da bi se pozdrav ob letošnjem slovesu »Na svidenje!« resnično
kmalu uresničil.
Toniju, Anici, Katarini in Tomažu pošiljamo lepe pozdrave vsi
tisti, ki vas imamo radi.
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Nedeljsko grajsko popoldne na gradu
Lemberg
V nedeljo so člani TD Nova Cerkev priredili že deseto Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg.
Bogat kulturni program, v katerem so sodelovali domačini in
tudi gostje iz sosednjih krajev ter otroci obeh podružničnih šol,
je privabil številne obiskovalce. Vabile so tudi bogate stojnice, na
katerih so se šibili izdelki in pridelki pridnih rok. Zanimivo je bilo
opazovati stare obrti od predic, pletenja košev, izdelovanja cokel,
lončarstva itd. Program so popestrili tudi berači, vitezi, komiki
in glasbeniki, ki so razgibali še tako zahtevne goste. Privabil
je tudi grad s svojim ambientom in prostori, ki se zadnja leta
obnavljajo. Bilo je razgibano in veselo nedeljsko popoldne. Hvala
organizatorjem in vsem, ki so pripomogli s prostovoljnim delom,
donacijami in obiskom, da je prireditev postala tradicionalna in
odmevna.
Alenka Prebičnik Sešel

OgledalO 3/82

26

16. september 2011

Društva

Kramarski sejem s prikazom oglarjenja
Društvo TALON iz Frankolovega je imelo v nedeljo, 21. avgusta 2011, že deseti Kramarski sejem s prikazom oglarstva. Za priprave
in izvedbo so poskrbeli Dušan Selčan, naša člana Igor in Vlado ter Kristjan in Igor mlajši.
vzdušje in tudi tokrat je zato zaslužen domači ansambel TE PA
TE pod vodstvom Matica Jošta. Dokazali so, da pridno vadijo in
lepo zapojejo. Zahvaljujemo se jim za prijetno popestritev sejma.
Na naše povabilo se je odzvala tudi Joškova banda in s svojim
programom priredila res prijetno vzdušje, kar so obiskovalci
potrjevali z močnim ploskanjem. Društvo se jim zahvaljuje za
sodelovanje in upamo, da se bodo našemu povabilu odzvali tudi
v prihodnje.
Za žejne, predvsem pa za lačne, je bilo poskrbljeno. Omeniti
moramo ogljarsko juho, ki jo je s pomočjo članic društva skuhala
Gizela in je v tem vročem dnevu prav teknila, seveda pa ni šlo
tudi brez čevapčičev, tako kot vedno na naših sejmih.

O oglarstvu govorimo takrat, če les segrevamo, tako da le-ta
ne gori, ampak le poogleni oziroma se pretvarja v lesno oglje v
kadeči kopi. Na vrhu je odprtina, skozi katero oglar postopoma
daje drva v kopo. Ko se ogenj začne dvigati iz stržena, se kopa na
vrhu zapre in pričenja se oglenitev ali kuhanje ogla. Temperatura
mora biti od 240 do 280 stopinj Celzija. Kopa vsebuje tudi več
odprtin ali zračnic, skozi katera se dovaja zrak. Ko je postopek
končan, se oglje v enem dnevu oziroma čez noč ohladi (odvisno
od količine oglja) in je pripravljeno za polnjenje v vreče.
Oglje se v zadnjem času uporablja predvsem za pripravo jedi
na žaru, proizvodnjo posebnega jekla v železarstvu in v zdravstvu
(pri zastrupitvah), umetniki pa ga uporabljajo za risanje in
upodabljanje v črno beli tehniki. Nepogrešljiv je kot tiskarsko
barvilo za fotokopirne stroje, ker pa ima veliko sposobnost
vpijanja tekočine (tudi do 60%), se uporablja za razne filtre pri
čiščenju vode in plinov.
Tako je bilo ob zelo sončni nedelji še dodatno poskrbljeno za
toploto, saj se je ves dopoldan močno kadilo, ker so se cepanci
pridno nalagali v kopo. Društvo TALON vedno poskrbi za dobro

Na stojnicah so obiskovalci lahko kupili vse od domačega
kruha Hilde Goršek, do slastnega peciva, bučnega olja in pestre
ponudbe Vikice Pinter.
Da pa se oglje res lahko uporablja tudi v umetniške namene,
je dokazala Vika, saj so obiskovalci, predvsem otroci, lahko
risali z ogljem na poseben papir, društvu pa je gospa podarila
sliko železne kope, ki je nastala na samem prizorišču, za kar se ji
iskreno zahvaljujemo in še v prihodnje želimo veliko čudovitih
slik.
Omeniti moramo, da Društvo TALON letos praznuje deseto
obletnico delovanja.
Hkrati je v nedeljo potekala finalna prireditev tekmovanja
za POHORSKO COKLO na Rogli. Predsednica Društva
TALON je bila vabljena na novinarsko konferenco, kjer bi
društvo prejelo zahvalo za sodelovanje in izvedbo v okviru
prireditev tekmovanja diatonične harmonike na Frankolovem,
kjer se je pred leti pod vodstvom nekdanje predsednice Grete
Jošt in še vedno aktivnim Domnom Jevšenakom pravzaprav vse
začelo in se izvaja še danes. Zaradi zasedenosti predsednice na
kramarskem sejmu, sta se podelitve priznanja udeležili Jožica
Kuzman in Dragica Mlinar.
Okoli trinajste ure se je zaključil deseti Kramarski sejem in
vse obiskovalce, pa tudi tiste, ki se tokrat našega sejma niso iz
različnih razlogov uspeli udeležiti, vabimo na prihodnji sejem, ki
bo drugo leto.
Na koncu se zahvaljujemo vsem članom in članicam društva in
voditeljici za pomoč pri izpeljavi Kramarskega sejma s prikazom
oglarstva!
Dragica Mlinar
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Skavti na svetovnem dnevu mladih v Madridu
Svetovni dan mladih (SDM) je srečanje, na katerega papež povabi mlade z vsega sveta, ki bi radi skupaj izkusili, na novo odkrivali
CERKVENI
ZBORI NA GOJKI
JESENSKI IZLET
“KOŽUHANJE”
in praznovali svojo vero. Letos je SDM potekal od 16.8.- 21.8. v Madridu v Španiji. S skavtsko odpravo iz Slovenije se je tega
DRUŠTVA
največjega srečanja verujoče mladine udeležilo
tudi deset TALON
članov Rakove Steze 1, od tega štirje voditelji in šest klanovk.
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.
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sta poskrbela “berača” Jaka
Campo deobojega
Criptana,
je potekalo
škofijsko
ki se gaki jo
(Močni
Posrečanje,
odlični malici,
je spetv veri).
pripravila in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da
količinah
je kjer
bil dogodek
prijetna
popestritev
takoljudi,
lepega
nedeljskega
smomed
pot nadaljevali proti naši bo vince še slajše, so poskrbele članice
je udeležilo že
10.000
središče
dogajanja ga.
pa jeJožica,
bilo prav
Klara Bojanovič,
prestolnici.
popoldneva.
slavnimi mlini na veter.
TD Nova Cerkev. Pet junaških
je
Energičnadeklet
rakovica
Vsi poznamo naše glavno mesto, a na stari način teptalo grozdje v preši. Po
Ljubljano doživeti po turistični strani pod končanem delu in veselju smo se vrnili
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj domov in sklenili, da naslednje leto spet
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, pridemo.
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon
na Kocbekova
Ljubljanski ulica
grad 2,
z Celje
gondolo, so nas
Alenka Prebičnik Sešel
napolnili
s
ponosom,
ker
naša prestolnica
P. Keršova ulica 8, Vojnik
po Pzanimivostih
in lepoti
prav Gradec
nič ne
. Ronkova ulica
4, Slovenj
zaostaja
za
tujimi
mesti.
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje
Ko je človeku lepo in je v prijetni
�����������������������
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je
�������������������������
���������
Za pevce, predvsem pa za zborovodje tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov
so tovrstna srečanja tudi priložnost za je bila malo neobičajna, saj nas je vodila
�����������
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni
����������
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z
����������
prve
pomoèi
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo ljubeznijo
pripravljeno
pozno kosilo. za
- pouèevanje
mladostnikov
- cestno prometnih predpisov
»nastop«
tako
rekoč
vsako
nedeljo.
In
Razšli
smo
se
z
željo,
da se naše poti
vožnjo
s
spremljevalcem
- varne vožnje
vsi -tiizbris
bi lahko
poleg toèk
svojega zavetnika pod-okriljem
društva
Talon
kdaj križajo
kazenskih
obnovitveni teèaji,ševožnje
- voditelj
èolna
GMDSS(22. in da še kdaj preživimo dan, katerega se
»godovali«
tudi
na ter
dan VHF
sv. Cecilije
����������������������������
- vilièarje in T.G.M
novembra),
cerkvenega petja.
bomo radi spomnili.
- varno zavetnice
delo s traktorjem
ODLIÈNE CENE !
- temeljne poklicne kvalifikacije
����������������������������
Sonja Jakop
Jasna Sodin
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Društva
Dve srebrni medalji spet v
Vojnik

»Golažijada« v Gradišču
nad Slovenj Gradcem 2011

Na 37. Mednarodnem državnem prvenstvu v ocenjevanju
vin na sejmu AGRIA v Gornji Radgoni je to spet uspelo Mirku
Krašovcu.

Športno kulturno društvo Gradišče nad Slovenj Gradcem
je v soboto, 27. avgusta 2011, pripravilo že tradicionalno
»Golažijado«, ki je potekala na prireditvenem prostoru posesti
Prošt, kjer je bilo leta 2003 tudi 3. Srečanje Gradiščanov
Slovenije.

V konkurenci 635 vzorcev iz osmih držav sta vini: Kerner,
letnik 2009 – pozna trgatev z oceno 84,33 (za zlato priznanje
je potrebna ocena 85 točk) in Chardonnay, letnik 2009 - pozna
trgatev z oceno 80,67 - dosegli srebrno priznanje.
BRAVO MIRKO! To je tudi lepa čestitka za njegovo
70-letnico. Neutrudnemu predsedniku želijo vse lepo tudi
vojniški vinogradniki.

Golažijada

Krašovec Mirko - prejemnik srebrnih medalj

V društvu pripravljajo:
- III. POHOD OD KLETI DO KLETI
- Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV letnika 2011 (T.
Vodovnik)
- V. VINSKO TRGATEV – z udeležbo vinske kraljice in II.
tekmovanje v peki praženega krompirja (zbirali bodo grozdje
za VOJNIČANA – društveni ponos) - 8.10.2011
- VI. MARTINOVANJE (z vinsko kraljico) in tekmovanje v
pripravi domačega ričeta - 12.11.2011
- IX. KLETARSKI VEČER (strokovna pokušina mladega vina –
zmerili bodo žveplo, kisline, sladkor) T. Vodovnik – december
2011. Res priporočamo.
Povabite prijatelje, sosede, znance, da se včlanijo v društvo!
Zvesta članica gospa Videnšek pa je izdelala prelep gobelin
znaka vinogradniškega društva, ki bo krasil društveno klet.
ISKRENA HVALA!
Vsem vinogradnikom želijo lepo jesen in bogato letino. Za
zdaj dobro »kaže«
Pij malo pij dobro!
Pavle Leskovar

Med sedmimi kuharskimi skupinami so se dokazovali v
kuhanju tudi naši Gradiščani iz Gradišča pri Vojniku. Pod
vodstvom glavnega kuharja Martina Jošta in asistentov pomočnikov Florjana Rečnika in Boštjana Goriška, je nastal po
dolgotrajnem kuhanju odličen golaž. Za dekoracijo, ob golažu
na stojnici, smo imeli tudi v košarice jesenskih dobrot: belo,
rdeče in rose grozdje, domače vinogradniške breskve ter veliko
bučo. Zraven je bilo možno za obiskovalce pokusiti domačo
gradiško »bodjolo« in gradiški hamburger - proizvoda našega
glavnega kuharja Martina.
Ocenjevanje golaža je potekalo pod velikim šotorom, kjer
je igral tudi ansambel Napev. Prvi je začel s pokušino in
ocenjevanjem župan občine Slovenj Gradec Matjaž Zanoškar,
nato podžupan Vinko Verčkovnik in nazadnje vsi glavni kuharji
skupin. Kuharske skupine so imele svoja predstavitvena imena.
Naši so bili Gradiški sršeni, s podobo sršena na hrbtnih straneh
majic, drugi Kobilice, Ose itd. Naš golaž je bil prav dober, pa
vendar, ker so se šteli zraven rezultati od družabnih iger, smo
zasedli v skupni razvrstitvi 7. mesto.
Poleg iger so priredili tudi bogat srečelov, ugibanje teže
»teško drovo« - del debele drevesne veje. Za točno napoved je
bila nagrada en kubični meter bukovih drv.
Za našo uspešno predstavitev na »Golažijadi« gre zahvala
sponzorjem: Mesnici Vok iz Ostrožnega pri Celju in Florjanu
Rečniku, lastniku trgovine in City bara iz Razgorja.
Zabava je trajala pozno v noč in kljub majhni nevihti v večernih
urah, le-ta ni zmotila obiskovalcev in plesalcev na plesišču.
Člani ŠKD Gradišče in drugi prebivalci pa so spet pokazali
svojo gostoljubnost, domačnost in preprostost, ki je izžarevala
na vsakem koraku. Naše udeležbe so bili zelo veseli in zmeraj
je pogovor nanesel na 9. srečanje Gradiščanov Slovenije pri
nas izpred dveh let, iz katerega so odnesli lepe in nepozabne
spomine.

16. september 2011
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Društva

Društvo
upokojencev Vojnik
Kako hitro beži čas ... Bila je šele pomlad, nato sončno poletje
in že je pred nami jesen.

Pozdrav predsednika DU Vojnik Ivan Robačer
Toda naše društvo živi in dela naprej. Organiziramo srečanja
in druženja. Že kar nekaj izletov smo imeli in še nekaj jih bo.
S pomočjo podjetja MI-BUS d.o.o. iz Stranic organiziramo
vsa potovanja in izlete. Tako smo bili v juniju v Krapini in
Trakoščanih, zaradi časovne stiske nam ni uspelo, da bi si
ogledali Zagreb - pa kdaj drugič, ob podobni priložnosti. Zelo
zanimiv izlet je bil na notranjsko, ko smo si ogledali vojaški
muzej v Pivki in grad s posestvom Prestranek. Omeniti moramo
tudi, da smo bili na Mariborskem Pohorju (ANDREJEV DOM
- POJK).
Za konec poletja je ostalo romanje na Brezje in na Pavlovski
Vrh - "od kleti do kleti". Tudi na zaključni izlet nismo pozabili.
Še prej pa je naš piknik pod šotorom, ki ga združujemo s
praznikom občine Vojnik.
Prav čisto na koncu leta pa vas vabimo na Martinovanje in
Silvestrovanje, da leto zaključimo kot se "šika" in se pripravimo
za naslednje leto.
To naj bo zaenkrat dovolj. Še enkrat vas vabim, da se nam
pridružite, se poveselite z nami, tako bomo skupaj zmogli več in
tudi lepše nam bo. Vsem prav lepe pozdrave in na snidenje pri
našem druženju!!
Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik
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32. Pohod na Komelj
V nedeljo, 17. julija 2011, je bil tradicionalni 32. Pohod na
Komelj na avstrijskem Koroškem v spomin na vse žrtve nacizma,
predvsem pa padlih borcev Domnove čete in 66-letnice konca
druge svetovne vojne. Kot vsako leto ga je organizirala Zveza
koroških partizanov in slovenskega prosvetnega društva
»Edinost« iz Pliberka.

Godba na pihala Nova Cerkev in Dobrna na zbornem mestu v
Čirkovčah
Na spominski pohod, kot manifestacijo dobre volje,
enakopravnosti in mirnega sožitja so bili vsi prisrčno vabljeni in
so se z mnogo dobre volje pohoda tudi udeležili.
Tako smo se ob 9.30 uri zbrali na domačiji pokojnega tovariša
Lipeja Kolenika v Čirkovčah pri Pliberku/Bleiburgu in se napotili
na vrh Komlja, kjer smo se udeležili spominske svečanosti pri
Cimpercu. Na svečanosti sta sodelovala tudi Godba na pihala iz
Nove Cerkve in Dobrne ter Moški pevski zbor KUD Vojnik, za
kar se jima najlepše zahvaljujemo. Županovo odsotnost je kot
predstavnica Občine Vojnik opravičila Mojca Skale. Svečanost
je vodil Franc Kuežnik, ki se je zahvalil vojniški aktivni udeležbi.
V svojem nagovoru se je spomnil tudi našega pokojnega Jurija
Bojanoviča. Svečanosti je sledila maša, v kateri je pel vojniški
zbor.

Po uradnem delu je sledilo krajše prijetno druženje z našimi
koroškimi brati, s katerimi smo pokramljali o Slovencih in
njihovi pripadnosti domovini v teh krajih. Zanimivo, da je npr.
v letu 1951 bilo na Komlju 100 % slovenskega prebivalstva,
prav tako v nekaterih bližnjih naseljih: Belšak, Breg, Grablje,
Rinkole in Senčni kraj.
Spominskega pohoda in slovesnosti so se udeležili tudi
predstavniki Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik Dobrna, pod vodstvom predsednice Andreje Stopar.   
Mojca Skale

Društva

14. prireditev “Socka poje,
pleše in igra”

Tako kot vsako leto, smo tudi letos pripravili že tradicionalno 14. prireditev z naslovom “Socka poje, pleše in igra”.

Predsednik KD Socka je Janez Belej. Na letošnji prireditvi
se je predstavila tudi nova skupina, ki je pričela delovati to
leto, to je »Folklorna skupina Socka«.
V goste smo povabili tudi skupino iz Zavrč, skupino iz
Vinske gore in skupino iz Doliča.
Vse tri skupine so popestrile naš kulturni program, tako
da petja, plesa in glasbe v Socki ni manjkalo.
Hvala vsem, ki ste si prireditev ogledali in se vidimo
naslednje, že petnajsto, leto.

Ivanka Koprivnik
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Turizem
Turistično društvo Nova Cerkev v mesecu avgustu
Mesec avgust je bil kljub poletni vročini pester in zanimiv. Na začetku meseca je grad Lemberg obiskala skupina iz Bavarske. K
sodelovanju nas je povabil Franci Zidar. Naše članice so s svojimi domačimi dobrotami obiskovalce pogostile in jim predstavile del
domače kulinarike.

Franci Zidar pojasnuje načrte obnove gradu
Sredi meseca so se naši člani udeležili srečanja in tekmovanja
v kuhanju pohorskega lonca na Rogli. Za prave sestavine in
kuharske spretnosti so dobili priznanje, na katerega so ponosni.
Grad Lemberg je vedno bolj živ. V organizaciji Festivala
Serviqc Brežice je na gradu potekal koncert poljske skupine Silva
Rerum. Srednjeveška glasba je napolnila grad. Članice društva
so se ponovno izkazale s pripravo domačih dobrot in pogostitvijo
obiskovalcev.
Konec meseca smo člani nestrpno pričakovali. Druženje
in dobra volja nam je že dolgo skupna. Za tokratno poletno

ekskurzijo smo izbrali južne kraje ob reki Neretvi in Dalmacijo.
Kljub veliki vročini, smo si ogledali vse glavne znamenitosti
(kamniti mesti Mostar in Dubrovnik), romarski center Međugorje
in spoznali rodovitno dolino reke Neretve. Z zanimanjem smo
opazovali turistični vrvež in njihovo pestro ponudbo. Proste
trenutke smo izkoristili za skok v morje, druženje in zabavo.
Na začetku avgusta je praznovala rojstni dan tudi predsednica
TD Nova Cerkev Alenka Prebičnik Sešel, člani društva pa se
nikakor nismo mogli upreti želji, da jo obiščemo in ji zaželimo
vse najlepše.
Zvezdana Gal

Vokalna skupina “in spiritu” na regijskem srečanju
malih vokalnih skupin
V soboto, 9. julija 2011, je v atriju Velenjskega gradu potekalo regijsko srečanje malih vokalnih skupin. Predstavilo se je devet
malih pevskih zasedb celjske in koroške regije, ki so bile na območnih revijah predlagane za regijsko srečanje.
Poleg Vokalne skupine “in spiritu” iz Vojnika, so nastopili še
Oktet Zavodnje (Šoštanj), Vokalna skupina Glasovir (Šentjur),
Vokalna zasedba ZaPet (Ponikva pri Žalcu), Vokalna skupina
Freya (Šmarje pri Jelšah), Vokalna skupina »Osti Jarej«
(Podčetrtek), Mešani vokalni kvartet Shalom (Ljubečna), Moška
komorna skupina Kulturnega društva Vitis (Rogaška Slatina) in
Oktet Vrelec (Rimske Toplice).

Vsaka prijavljena skupina se je predstavila s tremi skladbami,
“in spiritu” s Tam, kjer pisana so polja, ZmiӘrom moram bondrati
in Ave Mario. Fantje iz skupine so povedali, da je bil pester pevski
večer, pohvalili pa so se tudi z zelo dobro oceno žirije. Letošnje
srečanje malih vokalnih skupin je organiziral Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, območna izpostava Velenje.

Vokalna skupina “in spiritu” na regijskem srečanju malih vokalnih skupin na Velenjskem gradu
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Tjaša Podergajs

URADNO GLASILO

OBČINE VOJNIK
ŠT. 4/83, 16. SEPTEMBER 2011

VSEBINA:
1. ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKE REGIJE

Uradni del
ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKE REGIJE
V pretekli številki smo vas seznanili z učinkovitejšim izvajanjem Enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije, ki vključuje
aktivno sodelovanje občin pri sofinanciranju štipendij, ki jih podelijo podjetjem s sedežem v njihovem kraju.
Namen Enotne regijske štipendijske sheme je 50% sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter zaposlitvene možnosti za
dijake in študente v regiji. Enotna regijska štipendijska shema Savinjske regije prispeva k trajnostnemu razvoju regije, saj vpliva na večjo
zaposljivost, omogoča dodatno socialno vključenost in zmanjšuje neskladja med ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.
Delodajalec spodbuja k razvojni strategiji zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig izobrazbene ravni.
Občina Vojnik je z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., podpisala pismo o nameri za sodelovanje v projektu Regijska
štipendijska shema Savinjske regije 2011/2012.
Na spletni strani Občine Vojnik in v časopisu Delo je bil objavljen poziv za delodajalce za vstop v Enotno štipendijsko shemo Savinjske
regije 2011/2012.
Na poziv so se odzvali naslednji delodajalci:
Ime predlagatelja vloge

NASLOV

VEPLAS D.D.

Cesta Simona Blatnika 11, 3320 Velenje

OLIMPUS d.o.o.

Celjska cesta 8, 3310 Žalec

FIŠ D.O.O.

Šentrupert 6, 3303 Gomilsko

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

Prušnikova 14, 3212 Vojnik

ETRA D.O.O.

Svetelka 5, 3222 Dramlje

ELPRO KRIŽNIČ D.O.O.
KORELI PLUS D.O.O.

Zreče 25, 3210 Slovenske Konjice
Ljubljanska cesta 38, 3230 Šentjur

VRTEC MAVRICA VOJNIK

Prušnikova 29 a, 3212 Vojnik

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.D.
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Partizanska 12, 3503 Velenje
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Smer/program izobraževanja

Raven

tehnik računalništva
management
športno treniranje
profesor športne vzgoje
organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
poslovna ekonomija
poslovna ekonomija
profesor športne vzgoje
gimnazijski maturat tehniške gimnazije
elektrotehnika, univezitetni program
elektrotehnik
elektrotehnika, univezitetni program
ekonomija
predšolska vzgoja -dipl.vzgojitelj predšolskih
otrok
dipl.gospd.inž.(UN)-strojništvo
dipl. gospod.inž (UN)-elektrotehnika
dipl. inž. Strojništva (UN)-energetsko in procesno
strojništvo
dipl. inž. strojništva (UN)-proizvodno strojništvo
dipl. inž. strojništva-konstruiranje in mehanika
dipl. inž. mehatronike (VS)
dipl. inž.računalništva in inf. tehnologije (UN)
tehnik mehatronike
gospodarsko inženirstvo
strojništvo
elektrotehnika
kemija
strojništvo
mehatronika
gospodarsko inženirstvo
strojništvo
elektrotehnika
računalništvo

5
6/2
6/2
7
6/1
6/1
6/2
7
5
6/2
5
6/2
7
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
6/2
5
6/2
6/2
6/2
6/2
6/1
6/1
7
7
7
7

Uradni del

EMO-ORODJARNA D.O.O.

Bežigrajska cesta 10, 3000 Celje

MAROVT D.O.O.

Stranice 55, 3206 Stranice

DR. BRANKO SEMOLIČ S.P.

Cesta talcev 20 a, 3212 Vojnik

3D CNC D.O.O.

Radana vas 18, 3214 Zreče

ANTON SELIČ S.P.

Ul. II. bataljona 16 a, 3230 Šentjur

PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.

Stari trg 16, 3210 Slovenjske Konjice

AVTOHIŠA ŠKORJANEC D.O.O.

Mariborska cesta 115, Celje

EKSKLUZIVA 4U D.O.O.

Škofja vas 7, 3211 Škofja vas

BOSIO D.O.O.

Obrtniška cesta 3, 3220 Štore

BSH HIŠNI APARATI D.O.O.

Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje

ŠTORE STEEL D.O.O.

Železarska cesta 3, 3220 Štore

TERME DOBRNA D.D.

Dobrna 50, 3204 Dobrna

POZEB EDVARD S.P.

Tepanje 54, 3210 Slovenske Konjice

SG AUTOMOTIVE D.O.O.

Mestni trg 5b, 3210 Slovenske Konjice

STEKLARNA ROGAŠKA D.D.

Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

Kodričeva 5b, 3270 Laško

PROSYS D.O.O.
TERME OLIMIA D.D.

Efenkova 61, 3320 Velenje
Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek

UNIOR D.D.

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče
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tehnik mehatronike
5
splošno srednje izobraževanje (splošna gimnazija)
5
splošno srednje izobraževanje (splošna gimnazija)
5
strojni tehnik
5
zdravstvena nega
5
strojništvo
6/1
strojništvo
6/1
strojništvo
6/2
ahitektura
7
dentalna medicina
7
strojništvo
7
varstvo okolja
7
orodjar-oblikovalec kovin
4
strojništvo
6/1
strojništvo
6/2
ekonomski tehnik
5
gradbeni tehnik
5
računalništvo
6/2
računalništvo in informatika
7
gimnazija
5
fizika
6/2
medarodni odnosi
6/2
strojništvo
6/2
dipl. ekonomist
6/2
inž. elektrotehnike
6/1
dipl. inž. elektrotehnike
6/2
uni. dipl.ing. rač.
6/2
dipl.ing.rač.
6/2
uni. dipl.ing. rač.
7
dipl. ing. rač.
6/2
avtomehanik
4
prodajalec
4
gimnazija
5
ekonomija: finance
6/2
logistika
6/2
strojništvo
6/2
dipl. inž.tehnologije polimerov (VS)
6/2
dipl. inž. elektrotehnike (UN)
6/2
tehnik mehatronike
5 (3+2)
inž. mehatronike
6/1
kuhar
4
natakar
4
management
6/2
elektrotehnik-elektronik
5
elektrotehnik
5
strojni tehnik
5
tehnik računalništva
5
elektrotehnika
6/2
inženir strojništva
6/2
steklarski tehnik
5
steklar
4
elektrotehnik
4 ali 5 (3+2)
strojništvo
4 ali 5 (3+2)
splošna medicina
7
dentalna medicina
7
elektrotehnika
7
gostinsko-turistična smer
5
gostinstvo
4
gostinstvo
5
strojništvo
5
fizioterapija
6/2
strojništvo
6/1
strojništvo
6/2
strojništvo
7
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HIP D.O.O.

Breg 23, 3214 Zreče

RIMSKE TERME D.O.O.

Toplice 10, 3272 Rimske Terme

REDNAK D.O.O.

Florjan 37, 3325 Šoštanj

NOVA VIZIJA D.D.

Vrečarjeva 8, 3310 Žalec

HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.

Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina

CYBROTECH D.O.O.
BOŠTJAN VRTAČNIK S.P.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
MOTOTEHNA D.O.O.
VALJI D.O.O.
NIVO D.D.

Arja vas 19, 3301 Petrovče
Ravne 103 c, 3325 Šoštanj
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Debro 21, 3270 Laško
Železarska cesta 3, 3220 Štore
Lava 11, 3000 Celje

izvajalec suhomontažne gradnje
natakar
kuhar
fizioterapevt
ekonomski tehnik
diplmorani ekonomist
dipl. ing. računalništva in informatike
gostinstvo
gostinstvo in turizem
diplomirani ekonomist
dipl. inž. prometa
farmacija
strojništvo
logistika
finance in bančinštvo

4
4
4
6/2
5
6/2
6/2
5
6/1
6/2
6/2
7
6/2
6/2 ali 7
7

Javni razpis štipendij za dijake in študente Enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2011/12 bo RASR,
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., objavila v septembru 2011 na spletni strani www.rasr.si.
Štipendijska shema omogoča dijakom in študentom štipendiranje v času šolanja, po zaključnem šolanju pa tudi zaposlitev pri
delodajalcu, ki jih je štipendiral.
Sam rok za prijavo bo predvidoma kratek. Dijake in študente pozivamo, da natančno spremljajo najavljen razpis v mesecu septembru.
Želja RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o., je, da z razpisanimi štipendijami doseže velik in kvaliteten izbor kadrov za potrebe
delodajalcev
Vesna Poteko, mag.
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POGOVORNA SKUPINA “SONČNI ŽAREK”
Kadar je v ljudeh svetloba, žarči iz njih.
Tedaj se prepoznamo, ko hodimo skupaj v temi,
ne da bi morali z roko drug drugega božati po licu
ali pa se vsesti drug drugemu v srce.
(Schweitzer)
Že šest let zapored se ob ponedeljkih ob 14. uri v Špesovem
domu zbere pogovorna skupina “SONČNI ŽAREK”, katero vodi
KARMEN MEŠTROV. »Sončni žarki razsvetljujejo in grejejo,
člani naše skupine pa so polni znanja, izkušenj in sijejo kot pravi
sončni žarki«, s temi besedami opiše Karmen člane svoje skupine.
Vsak teden najdejo temo, o kateri poklepetajo, se spomnijo
trenutkov iz mladosti ali pa skušajo skupaj rešiti kakšen problem,
ki tare koga izmed njih. Problemi so zgolj izzivi in priložnosti, da
nekaj spremenimo, v sebi pa zmeraj nosimo rešitve.
Ko sem se v ponedeljek pridružila skupini, je bilo ponovno
veselo. Na začetku je ena izmed članic delila z drugimi prigodo s
prejšnjega dne: »Včeraj mi je zdravnica rekla, da jih imam 80. Pa
sem ji rekla. To je pa fino. Potem sem pa mlada«. Zdravnica se je
namreč zmotila za dobrih deset let, stanovalke pa mi izdajo, da je
skrivnost mladostnega videza smeh in dobra volja.
Vprašam jih, kaj jim je najbolj všeč na teh druženjih. Ga.
AŽMAN pove: »Radi prihajamo na skupino, predvsem zato,
ker je voditeljica vedno dobre volje. Mi pa skupaj z njo. Najbolj
všeč mi je, ko si pravimo vice«. PIKL SILVA pa doda: »Naša
voditeljica je iznajdljiva, najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo delali
ptičke iz testa«. S tem se strinja tudi ga. KOKALJ, ki kljub svojim
94. letom, najraje zapleše na domskih prireditvah in se spominja
časov mladosti, ko so, kot pravi, resnično veliko plesali.
Karmen je namreč zaposlena v kuhinji Špesovega doma,

zaradi tega so tudi teme večkrat kulinarično obarvane. Skupaj
so izdelovali ptičke iz testa, Karmen pa jih večkrat preseneti z
regratovo solato ali kakšnimi drugimi dobrotami. Stanovalci
povedo, da je še posebej zanimivo, ko jim pripoveduje o utrinkih
z motorističnih potovanj, prav tako pa bodo zanjo držali pesti,
ko se bo oktobra ponovno udeležila Ljubljanskega maratona in
pretekla 21 kilometrov.
Ga. MIRNIK je članica skupine od vsega začetka: »Že šesto
leto sem član skupine. Vedno nam je lepo. Je pa res, da smo bili
vsi pred šestimi leti mlajši. Tedaj smo šli večkrat na Dobrotin,
da smo si popestrili dan. Želim si, da bi nam to še kdaj uspelo.
Prepričana sem, da smo najbolj čedna skupina. Vsi člani komaj
čakamo ponedeljka«. Tudi ga. PREKORŠEK je v skupini od
vsega začetka. Pove, da sta ji najbolj ostali v spominu dve stvari, in
sicer, ko je voditeljica prinesla gledališke obleke, katere izdeluje
sama in tako pomaga celjskemu društvu pri oživljanju zgodovine
celjskih grofov, kot drugo pa občutek, ki ga je z besedami težko
opisati. »Ko sem zbolela, je Karmen prišla k meni v sobo na
obisk in prenesla pozdrave drugih članov skupine. Tega ne bom
nikoli pozabila«.
Skupino Sončni žarki sestavljajo še ga. ŠEPEC, ki že nekaj
let skrbi, da je knjižnica Špesovega doma vedno urejena in g.
GORENŠEK, ki v domu iz lesa ustvarja prave male umetnije.
Srečanja s svojimi prigodami začini g. TRATNIK, ki vice strese
iz rokava. Pove, da je igral že na 297 porokah in si močno želi,
da bi se številka povzpela na 300. Stanovalci pa mu v šali pravijo
»taxist«, saj jih večkrat zapelje na kavico v trg ali na Dobrotin. V
zadnjem letu se je skupini pridružil g. ŠMID, ki s stanovalci deli
svoje znanje o zeliščih. V tujini je pridobil znanje o gemoterapiji,
obliki zeliščarstva, ki uporablja pripravke predvsem iz popkov,
novih brstov, koreninic in drugega
zarodnega tkiva različnih dreves in
grmovnic.
Ura še prehitro mine. Morda ob
zaključku besede ge. BONAČ, ki
zajema bistvo pogovornih skupin v
Domu: »Zahvaljujemo se Karmen. Zna
nas pripraviti, da se sprostimo. Pri nas
ni jamranja, kar je najbolj važno, da ne
masiramo eden drugega.
Vsak tudi pove, kaj je doživel. In
kaj hočeš več kot to, da čutiš, da dobra
energija potuje med nami«.
S septembrom se bosta skupini
pridružili še dve članici:
ga. OJTSTREŽ in ga. CIGELŠEK.
Tako bodo Sončni žarki še močneje
žareli.
Estera
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Dan odprtih vrat Društva za aktivno
preživljanje prostega časa
Most mladih pričel z izvajanjem dejavnosti
V Društvu za aktivno preživljanje prostega časa Most mladih so v soboto, 20. avgusta, izvedli prve aktivnosti za vse, ki so se
udeležili dneva odprtih vrat.

Roke ustvarjalcev
Predsednica društva je Simona Matko, ki je vložila veliko
energije in dela v pripravo dokumentacije potrebne za registracijo
društva, katerega namen je ponuditi otrokom in mladostnikom
kakovostno preživljanje prostega časa.
Starši, ki so se skupaj s svojimi otroki odzvali vabilu, ki je
bilo objavljeno v 82. številki Ogledala, so soustvarjali prvi dan
uresničevanja ciljev društva, ki je za ta dan organiziralo več

Izdelovanje zapestnic
Po končanem triurnem druženju so eni samostojno, drugi pa ob
pomoči staršev na lističe zapisali svoja mnenja in želje.
Ana: Bilo mi je všeč.
Alen: Rad sem delal ribice, ovčke. Iz Hama perlic sem naredil
pikapolonico. Naslednjič bi še izdeloval ovčke.
Ema: Bilo je super! Pojedli smo veliko pokovk. Naslednjič bi
bili lahko kaj zunaj.
Nika: Imela sem se super. Upam, da bomo naslednjič tudi imeli
pajacke.
Tija: Imela sem se lepo. Drugič bi rada, da bi bilo enako.
Tjaša T.: Bilo mi je zelo všeč, ko sem izdelovala zapestnice in
verižico. Tudi naslednjič bom prišla.
Lara: Všeč mi je bilo, ko smo barvali kozice. Naslednjič bi
delala iz papirja in plastelina.
Nastja: Bilo je super. Naslednjič bi si želela enako.
Žiga: Bilo je fajn.
Teja: Danes mi je bilo zelo všeč. Želim si, da bi imeli tudi
mladinski disko.
Špela: Imela sem se lepo.

Ustvarjalno vzdušje
delavnic, ki so potekale v prostoru društva na Kerševi ulici 8.
Otroci so skupaj s prostovoljkami iz preprostih materialov
ustvarjali različne izdelke. Nizali so zapestnice, urili prste z
oblikovanjem motivov iz Hama perlic, izrezovali in krasili ribice
iz kartona in valovite lepenke, naučili so se narediti zanimivo
igračo iz balona, volne in moke, izdelali so figurice in nanje
prilepili magnetke ...
Na tem druženju pa so otroci iz pokrovčkov in sličic izdelali
tudi igro Spomin, ki so jo že takoj po izdelavi začeli igrati.
Izdelki otrok
OgledalO 3/82
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Rozalija Jekl je
praznovala 99.
rojstni dan
V

mesecu

avgustu

je

praznovala svoj 99. rojstni
dan Rozalija Jekl. Že nekaj

Udeleženci dneva odprtih vrat
Nejc: Bilo je fajn, ko smo delali verižice, rokice. Naslednjič bi
še prišel; želim si, da bi risal.
Tjaša: Bilo je super in zabavno. Upam, da bo to še kdaj.
Naslednjič bi bila lahko kakšna stvar tudi zunaj.
Luka: Bilo je zelo dobro. Izdelovali smo v delavnicah.
Izak: Bilo je zelo super. Naslednjič bi tudi rad jedel grozdje.

Nastala je mini razstava
Prostovoljci Društva za aktivno preživljanje prostega časa
MOST MLADIH še bodo pripravljali dejavnosti o katerih bodo
obveščali preko internetne strani http://www.mojaobcina.si/
vojnik. Starši, ki želite biti obveščeni preko spletne pošte, pa
jim lahko pišete na e-mail: most.mladih@gmail.com
Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Lidija Eler Jazbinšek

let je stanovalka Špesovega
doma, stanovalci pa ji v šali
rečejo »naša mamca«, saj je
od večine stanovalcev starejša
za dve desetletji.
Vedno
prijazna
in
nasmejana gospa se je rodila
na Primorskem. Življenje
včasih ni bilo lahko, zato jo je
življenjska pot in iskanje dela vodilo v svet. Nekaj časa je delala
v Italiji, kasneje pa je prišla na Štajersko, kjer si je ustvarila
družino. Pred leti je v prostem času klekljala, pletla copatke
za svoje vnučke in brala. V največje veselje ji je bilo, kadar je
popazila na svoje štiri vnučke, danes pa se še posebej razveseli
svojih treh pravnukov. Velikokrat posedi na recepciji Doma,
nikoli slabe volje. In dobra volja najverjetneje res odganja
bolezen, saj skupaj z »našo mamco« odštevamo dneve do 100.
rojstnega dne. Vsi zaposleni pa ji želimo še naprej polno sonca v
srcu, očeh in dlaneh … da se sreča dotakne tudi drugih.
Estera

V Špesovem domu smo že
imeli trgatev
Čeprav se čas trgatve šele počasi začenja, smo v Špesovem
domu že trgali grozdje. Trta, ki raste ob Domu in katero je pred
leti posadil naš stanovalec Ludvik Gorkič, je namreč bogato
obrodila.
V Domu izkoristimo vsako priložnost, da se skupaj
poveselimo, zapojemo in nazdravimo. Sreča in veselje sta v nas,
ni ju potrebno iskati v okolici. Tudi tokrat ni bilo drugače. Bil je
1. september, sonce je grelo in pravijo, da kadar sonce greje, je
trgatev lepa. Stanovalci so natrgali grozdje, s katerim smo se vsi
posladkali. Naš fizioterapevt Dubravko je zaigral na harmoniko,
domski pevski zbor pa je za to priložnost zapel pesmi o grozdju
in vinu. Da je bilo veselje še večje, je meh harmonike raztegnil
še naš stanovalec g. Tratnik in zapel: »En glažek vinca rumeni,
to mene srčno veseli. Le pijmo ga, pijmo ga vsak po dva, da
Estera
bomo vesel’ga srca«.				
16. september 2011
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Kako je Vojnik dobil železnico

Vili Škoflek je v miniaturno železnico, ki jo je naredil v svojem »inštitutu Jožef Stefan«, vložil vsaj 800 ur dela; zdaj je strojevodja
lahko tudi doma.
V tretji hiši na levi v Namesto rož tirnice
Škoflekovi ulici v Vojniku
živi Vili Škoflek (ne, nismo
se zatipkali). A povezava
ulice in priimka niti najmanj
ni tisto, kar nas je privedlo
do njega. Razlog je precej
bolj opredmeten. Natančneje:
tehta okoli 40 kilogramov,
v dolžino meri slab meter,
vozi pa se po 55 metrov dolgi
železniški progi. Vlak! Pa ne takšen, kot ga lahko vidite v izložbah
otroških trgovin. Ta je v celoti narejen v Vilijevem »inštitutu
Jožef Stefan«, kot sam v šali pravi svoji mali delavnici. Šala sicer
ni prav daleč od resnice, saj pri opisu, iz česa je vlak narejen,
preprosto osupneš. »Lokomotivo, železničarji temu tipu pravimo
mopet, poganjajo štirje motorčki, ki sem jih vzel iz brisalcev (ti
imajo svoje motorčke), ki so bili vgrajeni v dotrajanem jugu. Te
sponke sem predelal iz kovinskih delov, ki povezujejo palete,«
našteva naprej. »Tale motorček sem vzel od poškodovanega
Vili Škoflek z miniaturno železnico
ogledala (župniku je nekdo zbil stransko ogledalo na avtomobilu,
Perfekcionist, kakršen je, s svojo lokomotivo ni v celoti
jaz pa sem pri njemu ponavadi domači mojster), samo zrcalo pa
zadovoljen.
Razmerja s pravim »mopetom« namreč niso
sem nekaj časa uporabljal zato, da sem lahko spremljal vožnjo
popolnoma
pravilna.
»Prava tehta 80 ton, dolga pa je 15,4
vlaka tudi potem, ko se proga skrije za hišo ...«
metrov«
pojasni.
»Sem
sicer želel narediti v pravih proporcih.
Vili si je progo, in sicer kar dvotirno, naredil pred hišo.
A
ko
sem
jo
v
času
moje
srednje šole začel izdelovati, prave
Namesto tipične ograje njihovo dvorišče krasi pač železnica.
lokomotive
nisem
imel
vsak
dan pred sabo. V Ljubljani na
S kretnicami, s semaforji in vsemi oznakami, ki jih navadni
postaji
sem
videl
eno,
ki
je
čakala
na slepem tiru. Stopil sem do
smrtniki sploh ne poznamo. Upravljanje miniaturne lepotice, ki
nje
z
metrom
v
rokah,
pa
me
je
njen
varnostnik prehitro nagnal.
je v vseh pogledih identična pravi lokomotivi, je spet poglavje
Ko
sem
jo
čez
čas
v
delavnici
končno
imel pred sabo, da sem jo
zase. Poteka namreč iz »komandnega stolpa«, ki je v sobi poleg
v
miru
lahko
premeril,
sem
imel
ogrodje
že končano.« Ravno,
garaže. Še miza, s katere upravlja, je narejena po modelu pravih
ko
je
na
dvorišču
rejnice
že
hotel
namesto
rož »posaditi« tirnice
signalno-varnostnih naprav, zato je Vilijev izdelek prava »češnja
in
vlak
končno
pognati,
pa
je
prišlo
do
nesreče.
»Motor, ki sem
na smetani« tudi za njegove železničarske kolege, ki »zadeve«
ga
težko
dobil,
je
padel
na
tla
in
se
razbil.
Takrat
sem
izgubil vso
poznajo.
voljo.«

Mala enciklopedija o »ajzerponerski vedi«

Pri Viliju ima vsak sestavni del svojo zgodovino. Tako kot
jo ima Vili sam. Sicer ne ve natančno, od kod izvira njegova
ljubezen do vlakov. Ve pa, da se ga drži vsaj od petega razreda
osnovne šole. »Vsi moji sosedje so želeli biti šoferji, jaz pa sem
vedno trdil, da bom nekoč vozil vlak. Rejnica ni bila preveč
navdušena, saj ravno takrat ni bilo razpisane nobene štipendije
za ta poklic. Pa sem si sam uredil, da sem prišel do Ljubljane
in se vpisal v program mehanik vlečnih vozil.« A ni samo šola
tista, ki mu je dala tako široko vedenje, da lahko sam sestavi ne
le lokomotivo in tire, temveč tudi elektroniko, ki vlak poganja.
Vili je prebral vse možne knjige o železnicah in vlakih, zato
ga določeni poznajo kot »malo enciklopedijo o ajzerponerski
vedi«. Nujne ročne spretnosti pa je v mladosti pridobival tudi kot
»uradni popravljalec biciklov okoliških mamk«. »Še vedno zna
vse popraviti, vse narediti. Pa naj gre za popravilo pralnega stroja
ali za polaganje ploščic. Prava tavžentroža je.« ga je pohvalila
žena, ki ji možev nenavadni hobi prav nič ne gre v nos.

Mopet 342 – 007, sledi brižit 363
Lokomotivo je po nesreči nežno zavil in pospravi na podstrešje.
»Potem se nekako nisem mogel spraviti zraven. Vmes sem se
poročil, prišla sta otroka.« Nato pa je nekega dne, dvajset let po
nesreči, sin vprašal, kaj je v tisti zaprašeni škatli … in volja se
je čez noč vrnila. Po približno 800 urah dela (za gradnjo je šel
med drugim ves zimski dopust, doda soproga) se je lokomotiva
prvič zapeljala po Vojniku. Električna lokomotiva serije 342 je
potrebovala še točne oznake. »Na 007 sem končal svojo prvo
revizijo, na 031 sem delal izpit za strojevodjo, 025 pa je bila
prva, ki sem jo samostojno vozil.«
Lokomotiva mopet 342 – 007 ne bo Vilijeva »edinka«.
»Naslednja, ki jo bom naredil, bo brižit. No, tako ji mi pravimo,«
napove Vili in hkrati pokaže fotografije nove lepotice, ki se bo
popeljala po vojniški progi. »Razmišljal sem tudi o pendolinu,
pa bi bil malo predolg za te ovinke. Naredil bom 363 francoske
izvedbe z zračno zavoro, sedanja ima elektrodinamično. Kolesa
že imam …«
Rozmari Petek
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Merjenje krvnega sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka
Društvo upokojencev Vojnik organizira merjenje krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Meritev se
izvaja od 8. do 9. ure, vsako prvo sredo v mesecu v društvenih prostorih v Vojniku, vsako drugo sredo v Aletinem
domu na Frankolovem in vsako tretjo sredo v namenskem prostoru nasproti pošte v Novi Cerkvi.
Trenutna cena meritve krvnega sladkorja je 2 EUR, holesterola
3 EUR, merjenje krvnega tlaka pa je brezplačno. Plačajo se samo
materialni stroški, medtem ko je strokovno delo mag. Jožice
Žibret brezplačno.
Kako si lahko interpretiramo dobljene rezulte, pa lahko
preberete v nadaljevanju.
Organizem zelo natančno uravnava krvni sladkor. Kadar ga
prične v krvi zmanjkovati, to povzroči lakoto. Zaužiti obrok
spet za nekaj ur dvigne njegovo raven. Na tešče (npr. zjutraj,
ko mine od zadnjega obroka že pb. deset ur) vaša jetra spuščajo
krvni sladkor v kri, da se njegova raven ne bi preveč znižala. Po
obroku se krvni sladkor zviša. Vaš organizem poskrbi, da se krvni
sladkor pospravi tja, kjer ga celice najbolj potrebujejo. S tem se
tudi njegova raven v krvi vrne na izhodno.
Inzulin igra pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja ključno
vlogo. V trebušni slinavki se ga izloča v kri toliko, kolikor je
krvnega sladkorja v krvi. Če je ta visok, se zveča tudi inzulin v
krvi in če je nizek, se inzulin v krvi zniža. Po obroku se izločanje
inzulina močno poveča, kar omogoči obilno vstopanje krvnega
sladkorja v celice. Tako se krvni sladkor spet zniža na izhodno
raven.
Za orientacijsko merjenje sladkorja v krvi se pri DU Vojnik
uporablja digitalni aparat “Multi Care in”. Meritev se izvaja
na tešče. Seveda je posebej pomembno, da si ga redno merijo
predvsem sladkorni bolniki. Ker pa gre za eno najpogostejših t. i.
civilizacijskih bolezni je koristno, če to vsaj od časa do časa stori
vsakdo med nami!
•	Kot normalno vrednost krvnega sladkorja na tešče velja
merilo 6,1 mmol/l ali manj.
•	Sladkorno bolezen ima oseba, katere krvni sladkor na tešče je
7,0 mmol/l ali več, po obroku pa 11,1 mmol/l.
•	Mejno zvišanje količine krvnega sladkorja od 6,1 do 6,9
mmol/l je stanje »mejne bazalne glikemije« - po domače
povedano: tak človek je na meji med zdravjem in sladkorno
boleznijo, zato mora ukrepati, tako glede načina življenja kot
tudi posvetovanja s svojim zdravnikom.
Holesterol je vosku podobna snov, ki je ključna sestavina
živalske celice. Iz njega nastanejo v telesu številne druge snovi,
ki so nujne za življenje, med drugim tudi nekateri hormoni.
Holesterol nastane v jetrih, kar nekaj pa ga telo dobi s hrano. Pri
njegovi razgradnji nastajajo v jetrih žolčne kisline, ki se izločajo
v prebavni trakt in so nujno potrebne pri prebavi maščob, ki jih
telo dobi s hrano.
Holesterol je v vodi netopen. Po telesu se prenaša s krvjo v
obliki lipoproteinov, v katerih so poleg njega še trigliceridi in
drugo. Ločimo:

•	"škodljive" lipoproteine - LDL, ki omogočajo kopičenje
holesterola v žilni steni in
•	koristne" lipoproteine – HDL, ki holesterol iz žilnih sten
odstranjujejo.
Naš cilj je, da bi bilo škodljivih lipoproteinov v krvi čim manj,
holesterola HDL pa čim več.
Z aparatom“Multi Care in”, ki ga uporabljamo za merjenje
skupne vrednosti holesterola, dobimo na tešče naslednji prikaz
rezultatov:
Lo = pod 3,3 mmol/l = je prenizka vrednost
od 3,3 mmol/l do 5,0 mmol/l = normalna vrednost
od 5,1 mmol/l do 6,2 mmol/l = nivo tveganja
od 6,2 mmol/l do 10,2 mmol/l = povišan holesterol
od 10,2 mmol/l do HI = huda povišanost holesterola
Na rezultat merjenja vpliva nedavno prebolela bolezen,
zdravljenje s hormoni, jemanje zdravil proti strjevanju krvi in
nekatera druga zdravila, visoka koncentracija trigliceridov in
bilirubina itd.
Če dobljena vrednost holesterola ne ustreza normalnim
občutkom, se posvetujte z osebnim zdravnikom. Lahko pa
opravite preiskavo v ZP Vojnik samoplačniško. To je možno med
715 in 930, v laboratoriju zdravstvene postaje. Trenutna cena
pregleda holesterola je 5,02 EUR. V kolikor želite pa še določitev
koristnega in škodljivega holesterola, pa morate to doplačati.
Krvni tlak imenujemo tisti tlak, s katerim kri pritiska na steno
žile, po kateri teče. Poznamo sistolični (zgornji) krvni tlak, ki
ga izmerimo takrat, kadar srce iztisne kri v žilje in diastolični
(spodnji) krvni tlak, ki ga izmerimo, ko srčna mišica počiva.
Optimalen krvni tlak je do 120/80 mm Hg. O zvišanem krvnem
tlaku govorimo, kadar je krvni tlak višji kot 140/90 mm Hg,
bodisi da gre le za večje vrednosti sistoličnega krvnega tlaka oz.
diastoličnega krvnega tlaka ali pa za povečanje obeh.
optimalni krvni tlak = manj kot 120/80
visoko normalni krvni tlak = 130/85 do 139 /89
visok krvni tlak 1. stopnje = 140/90 do 159/99
visok krvni tlak 2. stopnje = 160/100 do 179/109
visok krvni tlak 3. stopnje = več kot 180/110
Uporabljena literature:
1 http://www.tevasi.si/multi2.php?p=88
2 http://www.ezdravje.com/si/srce/atero/
3 http://www.ezdravje.com/si/srce/tlak/
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Pred tremi leti obnova
zvonika, letos še cerkve sv.
Jožefa na Frankolovem
Da farna cerkev Sv. Jožefa na Frankolovem kliče k nujni
obnovi, ni treba posebej poudarjati, to je očividcem jasno že na
prvi pogled. Potem, ko smo v preteklosti zgradili Aletin dom,
obnovili župnišče in zvonik, je sedaj na vrsti cerkev, konkretneje
njena zunanjost. Po sklepu Župnijskega pastoralnega sveta
istoimenske župnije, se je konec avgusta ta, za župnijo finančno
zelo zajeten projekt, začel uresničevati.
Cerkev naj bi do konca leta dobila novo streho, na vgradnjo
pa čakajo tudi nova okna. »Ugriznili« smo še v dodatni projekt,
saj bo cerkev dobila tudi novo preobleko. To sprva ni bilo v
načrtu, po proučitvi prejetih ponudb, pa smo se odločili še
za obnovo fasade, ki je smiselna in racionalna zaradi nižjih
stroškov, v primeru istočasne obnove celotne zunanjosti stavbe.
Obnovitvena dela bo izvajalo podjetje GRADNJE MARGUČ,
Aleksander Marguč s.p. iz Slovenskih Konjic. Po dogovoru z
izvajalcem so farani določena dela opravili v lastni režiji, kar
bo v končni fazi znižalo stroške obnove. Finančna sredstva
za obnovo naj bi v glavnini zagotovili farani z organiziranimi
nabirkami, del pa bo župnija pridobila še iz drugih virov.
Vse farane in simpatizerje naše župnije zato vabimo, da po
svojih močeh prispevate k uresničitvi zastavljene obnove, da
bo cerkev, tudi kot kulturno zgodovinski spomenik, prenehal
najedati zob časa in bo končno lahko zasijala v novi podobi.
Ne nazadnje je to objekt, ki ključno vpliva na podobo kraja kot
celote.
ZaŽPS Frankolovo: Sonja Jakop

Farni praznik v Vojniku
V nedeljo, 28. avgusta 2011, smo v Vojniku praznovali farni
praznik svetega Jerneja. Slovesno mašo je v zahvalo za svoj 60.
življenjski jubilej daroval domačin Jože Špes, dekan in župnik v
Brestanici.

Jože Špes med procesijo ob farnem prazniku v Vojniku
Vsako leto se zadnjo ali predzadnjo nedeljo v avgustu v
Vojniku zberemo ob praznovanju farnega zavetnika svetega
Jerneja. Kot ponavadi domači župnik Anton Perger povabi k
slovesni sveti maši domače duhovnike, tisti, ki praznuje kakšen
jubilej, pa vodi sveto mašo. Letos je bil to Jože Špes, ki službuje
kot župnik in dekan v Brestanici, ki jo imenujemo tudi slovenski
Lurd, saj je bazilika posvečena lurški Materi Božji.
Po procesiji, ki se je odvijala v okolici cerkve in kjer so
sodelovali pevci Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv.
Jerneja Vojnik pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča in godba
na pihala Celje je sledila sveta
maša. Ob somaševanju domačega
župnika Antona Pergerja, Franca
Brecla in Mateja Jakopiča, smo
prisluhnili jubilantovim besedam,
ki so bile konkretne, razumljive
in spodbudne za vsakega, ki jim
je prisluhnil. Zapel je domači
pevski zbor, ki se mu je pridružil
še otroški zbor.
Po končani sveti maši so člani
Karitas postregli s hrano in pijačo,
ki so jo pripravile nekatere skrbne
gospodinje in dobri vinogradniki.
Še nebo je poskrbelo, da je
razgrnilo med Sonce in Zemljo
meglice in je bilo druženje zelo
prijetno.
V popoldanskem času so se
srečali tudi domači in dekanijski
duhovniki, za kar vsako leto
poskrbi domači župnik.
Milena Jurgec
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Oratorij Nova Cerkev 2011

Že tretje leto je konec junija novocerkovško župnišče za nekaj dni postalo oratorijski dom, v katerem je prekipevala mladostna
razigranost in radost življenja. Ekipa tridesetih zagnanih animatorjev, ki je dihala kot eden, je »V TVOJO SMER« usmerjala 97
otrok.

Otroško veselje se je razlegalo že pri jutranjem zbiranju in dvigu
zastave, nato pa se nadaljevalo z navdušenjem nad dramsko igro
o preroku Jonu, molitvijo in katehezami. Dragoceni so bili kratki
aktivni odmori in »želodčne okrepitve«, raznolike delavnice pa
so nam omogočile razvijanje talentov. Druženje se je nadaljevalo
v težko pričakovanih popoldanskih igrah, še posebej vodnih (beri
blatnih) ter ob zaključku dneva ob spustu zastave.
Seveda pa tudi letos ni manjkal izlet, tokrat z vlakom v Ljubljano.
Tam smo uživali v živalskem vrtu, se srečali s frančiškani in
obiskali Ljubljansko stolnico. Oranžno in rdeče obarvana dolga
oratorijska »četica« pa je vzbudila zanimanje marsikaterega
obiskovalca na Prešernovem trgu (celo mimoidočega župana).
Naše oratorijske dneve smo zaključili s predstavitveno mašo ter
druženjem s starši.
In kako naj za konec na kratko strnem: toliko doživetega,
navdušenost otrok, zadovoljstvo staršev, radodarnost
pokroviteljev, odprtost domačega župnika, pripravljenost in
odgovornost animatorjev, prejetih Božjih »žegnov« …?
S hvaležnostjo za vsak oratorijski korak v Tvojo smer, Gospod!

16. september 2011
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Človeku je potrebna pomoč
soljudi
"Otroštvo je prvo obdobje izrazite potrebe po pomoči. Starševstvo nam je naloženo kot varovanje, skrb in
skrbništvo in vzgoja našega najdražjega, našega nasledstva. Srednja, ustvarjalna in delovna leta naj bi kazala
višek naših moči in s tem neke vrste neodvisnost od drugih, kar pa je seveda samo navidezno. Jesen življenja,
starost je uživanje miru in izkušenj, a pogosto tudi srečanje z boleznijo, vračanje k sočloveku k potrebni pomoči."
To so misli Janeza Jazbeca zapisane v monografiji
Lambrechtovega doma v Sl. Konjicah. Dom se imenuje po
ustanovitelju in donatorju domačinu F. Lambrechtu, ki je l. 1863
podaril ogromno vsoto za izgradnjo »ubožne« ustanove ter za
njeno nadaljnje poslovanje. Je najstarejša prva taka ustanova v
Sloveniji.
Prelep dom zelo dobro poznajo številni vojniški upokojenci iz
velike družine 1057 članskega »kolektiva« DU občine Vojnik. V
društvu deluje tudi komisija za socialna vprašanja. Prizadevne
članice Marija Grlica, Silva Mikuž, Milena in mnogi drugi že
več kot desetletje skrbno obiskujejo ostarele člane. Obiskujejo
jih tudi po domovih za starejše občane. VELIKA HVALA!
Pa še lepa misel vsem, ki radi obiskujemo ostarele osamljene
sorodnike, znance, prijatelje in polepšamo kakšno samotno
urico. Prav tako tudi vsakoletnim organizatorjem srečanja članov
starejših od 80 let.
Ob tej priliki pa še posebej omenimo tajnico društva HEDVIKO
TROBIŠ. Ona že več kot desetletje vzorno, predano vodi tajniške
posle – je tiha, skromna, neopazna! Vsako sredo in petek od 9.
do 12. ure prihaja s Frankolovega. Skoraj nikoli ni manjkala.
VELIKA HVALA!
Vsak si v življenju želi sreče zase, posebej pa še za svoje
potomce. Kaj pa je SREČA? Takole jo je opisala upokojenka
MARIJA PUŠNIK, varovanka dobro vodenega Doma starejših
občanov v Šentjurju v domskem glasilu BRAZDE IN BRVI:

66 let petja Nežike
Perkovič
Nežiko Perkovič petje spremlja od rojstva. Že kmalu se je
odločila, da bo pela v Mešanem cerkvenem zboru svetega
Jerneja v Vojniku. Z velikim veseljem je hodila na vaje in nato
prepevat na kor vojniške cerkve ali kam drugam, kamor je šel
pet zbor. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam, je vaje izpustila
samo v primeru, da je zbolela.
Tudi odločitev, da konča z aktivnim prepevanjem v zboru, je
pogojena z zdravjem,
V nedeljo, 28. avgusta 2011, pri slovesni maši, so se ji zahvalili
za dolgoletno, šestinšestdesetletno petje njeni sopevci in domači
župnik Anton Perger, ki ji je čestital tudi v imenu celjskega škofa,
msgr. dr. Stanislava Lipovška, ter ji predal njegovo priznanje.
Milena Jurgec
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SREČA
Vsak si svojo srečo išče,
kakor ve in kakor zna,
marsikdo pa je prepričan,
da jo le bogastvo da.
Nevoščljiv zato je bratu,
če od njega več ima,
sčasoma ga zasovraži,
več ljubezni ne pozna.
Kdor sovraštvo v srcu nosi,
mu dobrota tuja je,
srečen pač ne more biti,
saj nemirno je srce.
V dobrem srcu mir kraljuje,
blagor mu, ki ga ima,
sreča dom ima le v srcu,
ki sovraštva ne pozna.
Te lepe misli verjetno še veljajo tudi za nas starejše.
Pavle Leskovar

Splošno

Mirko Krašovec

Mirko Krašovec je 14. junija 2011 dopolnil 70 let. Praznoval je s svojimi sorodniki, sosedi in prijatelji.
Mirko Krašovec je
človek, ki se je zapisal
naravi, dobrodelnosti in
veri v dobro.
Njegovo življenje se je odvijalo med
rožami in ostalimi rastlinami v družinskem
vrtnarstvu. “Iz malega raste veliko’’, bi
lahko rekli za njegovo delo.
Osem let je bil predsednik KS Vojnik,
kjer je skrbel, da je delo potekalo v skladu
z načrtovanjem. Je dobitnik Zlatega grba
Občine Vojnik.
Mirko je bil pobudnik graditve
stopnišča in parka pri cerkvi svetega
Jerneja v Vojniku. Tako so se uresničile
želje, ki so bile stare že več kot sto let,
natančno toliko, kot je stara ta cerkev. Z
dobro organizacijo prostovoljnega dela in
pomočjo dobrotnikov je nastala čudovita
okolica cerkve, za katero v veliki meri
skrbi še danes.
Prav tako je opazil, da so kapele ob poti

proti cerkvi Device Marije nujno potrebne
obnove. Tudi te mu je uspelo ob pomoči
prijateljev in dobrotnikov obnoviti tako,
da so bile blagoslovljene v sklopu novega
križevega pota. Je član Župnijskega
pastoralnega sveta v Vojniku in s svojimi
idejami in delom veliko pripomore h
kvalitetnemu delu. Bil je pobudnik za
dobrodelne koncerte Župnijske Karitas,
ki so odlično uspevali, dokler ni prišlo
do nesoglasij med organizatorji in
SAZAS, saj so na koncertu vsi sodelovali
prostovoljno, SAZAS pa je zaračunal
svoje stroške.
V zadnjem času Mirko veliko
pozornosti in časa posveča svojemu
vinogradu in Vinogradniškemu društvu
Vojnik, katerega predsednik je že osem
let in je bil tudi pobudnik za njegovo
ustanovitev. V tem času je bilo veliko
narejenega na področju izobraževanja
naših vinogradnikov, na podlagi tega pa
tudi nagrajenih nekaj vrhunskih vin našega
področja. Ob občinski zgradbi so posadili
potomko najstarejše trte na Slovenskem.

Tudi letos bodo organizirali trgatev
grozdja s te trte, ob tem pa tekmovanje
v praženju krompirja. Ob tradicionalnem
martinovanju je letos v načrtu kuhanje
ričeta.
V tem času predvsem skrbi za svoj
vinograd, ga varuje pred škodljivci in prosi
za pravo vreme. “Ob merjenju sladkorja 1.
septembra je bila stopnja tako visoka kot
lani 15. septembra. Zdaj sladkor še narašča
in bo sredi meseca nenormalno visok. To
bo izredno kvalitetna letina’’ je prepričan
Mirko, ki ima rad pozno trgatev in je za
predlansko vino pozne trgatve letos prejel
srebrno priznanje.
Mirko je svoj sedemdeseti rojstni
dan praznoval s sorodniki, prijatelji in
sosedi. Začel je s sveto mašo, namenjeno
vsem sorodnikom, nato pa nadaljeval
ob prijetnem vzdušju na svojem domu.
Želimo mu še veliko osebne sreče,
zadovoljstva v njegovem vinogradu
ter še veliko dobrih idej za pomoč in
prostovoljno delo v našem kraju.
Milena Jurgec

Tudi moški imajo radi rože!
Rože na balkonih, rože na vrtovih … Ponavadi najdemo rože tam, kjer je prisotna ženska roka. So pa tudi izjeme.
Franc Frančeškin živi sam, a
je njegov vrt posajen s samimi
rožami, ki so v zadnjem času
bujno zacvetele. Seveda ne rastejo
kar same od sebe. Vsako pomlad
jih nasadi, vsak dan ji pogleda,
jih po potrebi okoplje in zalije.
Cvetovi z njegovega vrta ves
čas krasijo tudi poslednji dom
njegove žene.
Rože zelo dobro uspevajo tudi
Milanu Točaju, vendar so to
balkonske rože. Kljub temu, da je
po poklicu šofer in je bil večino
časa na poti, se že nekaj let vsako
poletje na njegovem balkonu in
oknu bohotijo zelo lepe rože. Ko
je doma, si vzame zanje čas. Kdor
zna, pa zna!
Milena Jurgec
Foto: Milena Jurgec

Franc Franeškin ob svoji cvetoči gredi
16. september 2011
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Veterani PGD Nova Cerkev pri košnji trave
Zbrali so se kot vsako leto in se ponovno preizkusili v zmogljivosti pri košnji trave. To so veterani PGD Nova Cerkev, ki svojo moč
kažejo ne samo v mišicah, ampak tudi pri delu.

Ko smo jih opazovali, smo videli, da jim moči ne padajo in
da se lahko kosajo z vsakim mladim koscem. Tekmovali so ob
spremljavi harmonike sosedovega Jureta, ki je vlekel meh kot za
stavo. Pa tudi “rujnega” ni manjkalo, za kar je poskrbel Slavko

Jezernik, predsednik KS Nova Cerkev. Za vsak slučaj so ga
prinesli s seboj. Seveda pa sta bili med kosci tudi dve veteranki, z
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enakimi zamahi in spretnostjo. Košnja trave veteranov PGD Nova
Cerkev je postala že tradicija in vse več nas je, ki po končanem
delu radi sedemo skupaj z njimi za mizo.

Jure Vovk

Splošno

(Ne)znane osebnosti v občini Vojnik
Ljudje smo zgodovina. Ustvarjamo sedanjo podobo kraja in skrbimo za njegovo
prihodnost. Pri predstavljanju (ne)znanih osebnosti v naši občini poskušam
izpostaviti njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in posledično tudi naš čas.
Radi se pohvalimo z njimi kjerkoli smo in ob vsaki priložnosti. Peščico pomembnih
imen naših znanih domačinov in rojakov lahko s ponosom imenujemo “ naši ljudje “.
Pri tem so nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz
spomina. Tokrat bomo spoznali zdravnika, pisatelja, rezbarja in enologa.

Samčev predor

Maks Samec starejši (*10. okt. 1844 v Arclinu pri Vojniku, † 19. avg. 1889 v Kamniku):
Bil je zdravnik, naravoslovec in kamniški župan (1880-1889) ter oče kemika, biokemika,
meteorologa in pedagoga Maksa Samca ml. Od leta 1883 je bil deželni poslanec za okraje Radovljica,
Tržič in Kamnik. V svojih naravoslovnih raziskavah je obravnaval različne teme, pretežno s
področja kemije in medicine. Zasledoval je svetovno znanstveno literaturo. Leta 1976 je objavil
razpravo o možganih. Precej je prevajal iz ruščine, tudi leposlovje. Veljal za naprednega meščana in
za časa županovanja začel pripravljati načrte za hidroelektrarno v Kamniški Bistrici. Leta 1882 so
v Kamniku odprli predor - prehod med Glavnim trgom in Šutno, ki se danes imenuje po takratnem
županu »Samčev predor«. Kljub odporu je odpravil zloglasni »klanec« in s »Samčevim prodorom«
(dve hiši podrli, dve prerezali) zravnal dohod Šutna—Mestni trg. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi
kamniškega gasilskega društva. Bil je prevajalec in pisec. Prevedel je Turgenjeva romana Dim in
Pomladanski valovi, Anatomijo za ljudske učitelje s 5 tablami ter Somatologijo, ki jo je pa moral F.
Erjavec predelati. Napisal je Noga pri Kitajcih, več prirodoslovnih razprav, ker ga je vse življenje
zanimala fizika, elektrika in biologija ter medicinsko poučno knjižico »Vpliv upijanljivih pijač na
posamezni človeški organizem in na človeško družbo v obče«.

Igo Kaš (slovenski častnik in pisatelj, * 26. junij 1853, Vojnik, † 25. januar 1910, Baden, Avstrija):
Po končani gimnaziji v Celju je v Gradcu študiral geografijo Leta 1878 je kot poročnik sodeloval pri aneksije Bosne in Hercegovine.
Nato je služboval še v južni Dalmaciji in Boki Kotorski ter kot stotnik v Badnu pri Dunaju. Po upokojitvi je tam na zasebni šoli
učil klasične jezike, nemščino in zgodovino. Napisal je vrsto spominskih in potopisnih črtic ter novel iz svojega življenja v Bosni in
Dalmaciji.
Skaza Konrad (rezbar * 25. nov. 1866 Vojnik, † po l. 1924 v tujini):
Rezbarstva se je učil pri F. Krašovcu v Celju, pozneje v Gradcu in pri Stufles(s)erju
na Tirolskem, 11 let vodil njegovo delavnico, pozneje tu sam odprl lastno delavnico.
Dela: Črnomelj, cerkev sv. Sebastijana: veliki oltar 1904; Hotedršica, župnijska cerkev:
sliki Srca Jezusovega in sv. Družine 1911; Komenda, župnijska cerkev: dva stranska
oltarja 1911 (prednji stranski oltar ima napis: Konrad Skasa Atelier für kirchliche
Arbeiten St. Ulrich Gröden, Tirol).

Jaslice
Josip Zupanc (slovenski enolog, * 3. avgust 1876, Vojnik, † 22. marec 1937, Ptuj):
Končal je kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu. Službovati je začel na Ptuju kot deželni žitni nadzornik ter vinarski inštruktor
in nadzornik, po 1. svet. vojni pa je bil do upokojitve 1935 kmetijski referent na okrajnem glavarstvu Ptuj. Prizadeval si je za obnovo
vinogradov, boljše kletarjenje, organizacijo trsničarstva in vinarskih zadrug ter vodil vinske pokušnje in razstave. Napisal je knjigo
Pravilno konserviranje sadja in vsakovrstne povrtnine za domačo uporabo ter objavil nad 80 člankov v KMD.
Viri:
• Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU
• http://www.dlib.si
• http://sl.wikipedia.org/
Lucija Šolinc Ovtar
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Na razstavi izumov samostojnih inovatorjev se je
predstavil tudi Matjaž Preložnik iz občine Vojnik
V sredo, 13. julija 2011, je bila v Ljubljani na Uradu RS za intelektualno lastnino odprta razstava, na kateri je svoje izume
prikazalo petnajst inovatorjev. Za manjše izume si je bilo mogoče v živo ogledati prototipe, večje pa zgolj na plakatih. Na razstavi se
je s svojim patentiranim izumom predstavil tudi Matjaž Preložnik iz občine Vojnik.

Matjaž Preložnik med pogovorom s predstavnikom inštituta
Jožef Štefan
Razstavo je odprl direktor Urada dr. Jurij Žurej, ki je v svojem
govoru oznanil tudi dobro novico za inovatorje. Urad namerava
zaposliti več ljudi, ki bodo nudili celostno svetovalno pomoč tako

Prejem plakete iz mednarodnega sejma inovacij AGRO ARCA
samostojnim inovatorjem, kot tudi podjetjem in raziskovalnim
organizacijam.
Direktor ASI Tomaž Pevc je v svojem govoru poudaril, »da so
samostojni inovatorji tisti, ki niso plačani, da izumljajo, temveč
plačujejo za to, da lahko izumljajo« in opozoril na nekatere težko
premagljive ovire, ki jih inovator premaguje na poti od ideje do
inovacije, saj je slovenski trg za inovatorje precej zaprt in tudi
sicer država Slovenija inovatorjev ne spodbuja najbolj. Ob tej
priložnosti so inovatorji Jože Bider, Ivan Gregorič in Matjaž
Preložnik prejeli nagrade, ki so si jih izmed 250-tih udeleženih
inovatorjev, za svoje izume prislužili na Mednarodnem sejmu
kmetijskih inovacij AGRO ARCA na Hrvaškem.
Matjaž Preložnik je na tokratni razstavi prikazal nagrajeni izum
»Butarnik«, ki omogoča preprosto izdelovanje butar s pomočjo
traktorskega priključka, ki stisne odpadno vejevje in omogoča
preprost razrez in zavezovanje butar.
Ostali razstavljeni izumi so bili iz zelo različnih področij,
prevladovali pa so pripomočki za domačo rabo.
Vir: http://tvslo.si/predvajaj/odmevi/ava2.110461845/
Vir: http://www.center-asi.si/ASI-Uvodna-stran.html
Andreja Štravs

Razstavni plakat na Uradu RS za intelektualno lastnino
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Biodinamično kmetijstvo in
ZA VSAKO BOLEZEN RASTE
zakopavanje
govejih lobanj
ROŽCA

Na internetu lahko preberemo, da je biodinamično kmetijstvo najboljše od vseh vrst načinov pridelovanja hrane. Res jih je potrebno
letodaseimajo
veselaveliko
druščina
zberemo
pohvaliti, da ne uporabljajo kemičnihVsako
škropiv,
znanja
o zeliščih in njihovih pozitivnih učinkih pri gojenju rastlin …
in gremo
med
Letos je
že deseto
Toda kaj to celostno dobrega prinese
naravi,
čerožice.
biodinamiki
pribilo
svojem
delu izkoriščajo in zlorabljajo živali.
leto, odkar sodelujemo z diplomirano
Naravnost primitivne in zastarele so pogoji letno vzredijo 15 milijonov govedi Žalostno je, da je sploh potrebno delati
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se
nekatere njihove kmetijske metode, in 24 milijonov svinj. Kaj naredi človek z raziskave o čustvenem življenju živali,
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri
kar lahko preberemo v knjigi Preparati, gnojnico, ki jo proizvede teh 15 milijonov če nam že samo njihovi grozoviti kriki
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč.
avtorice Mete Vrhunc, npr: »Za izdelavo govedi in 24 milijonov svinj? Polije jo po v klavnici povedo vse. Nehajmo se
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen
preparatov
uporabljamo
živalske polju. In to ne ostane brez posledic. Dušik, sprenevedati, da živali niso živa bitja, ki
recept in kakšen zdravilni čajček prav
organe brez prekuhavanja, dezinfekcije, ki ga vsebuje gnojnica, zaduši rastlinske občutijo enako kot ljudje.
koristita. Z veseljem se zberemo in gremo
zamrzovanja ipd. Le takšni naravni organi in živalske vrste.« Tu bi lahko še dodali,
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi
lahko v času zorenja preparata opravljajo da gnojnica ubije nešteto malih živalic,
Pika na i pa je njihov preparat iz
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo!
podobno funkcijo kot so jo v organizmu mikroorganizmov v zemlji, ki imajo hrastovega lubja. Citiram iz knjige: »…
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi
žive živali in pomembno prispevajo h izredno pomembno vlogo pri pripravi tal, lubje zori v lobanji domače živali. Najbolj
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam
koncentraciji energij v preparatih. Preparat da lahko rastline čimbolj uspevajo.
primerna je lobanja goveda, lahko pa
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.
gnoja iz roga naredimo iz kravjega gnoja.
uporabimo tudi lobanjo konja, koze, ovce
G. preparatih ali svinje.« Če so živalske lobanje res tako
Preparat posreduje tlom koncentrirano
Tudi pri nekaterihJožica
drugih
gnojilno in oživljajočo moč. Rastline biodinamiki uporabljajo živalske ovojnice.
se na tleh, ki smo jih poškropili z njim, Pri izdelavi kamiličnega preparata
bolje povežejo s silami Zemlje inDRAGI
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denimo uporabijo
govejo srednje črevo,
HVALA VAM!
bistveno več korenin. Najboljši kravji gnoj pri ustvarjanju rmanovega preparata
dobimo od živali v času, ko Luna potuje
uporabljano
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mehur evropskega
Potem, ko
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s posebno živali
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izumiranje vrst« piše: »Zoolog, evolucijski
knjigi celo
piše, da
… človeka, ki kot
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bitja
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večini domačinov,
ki so sniso
svojimi
prispevki
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svojodenarja,
sposobnostjo
Na stotine raziskav
materiala ljubezni.
in prostovoljnega
gnojnico. V Nemčiji pod neusmiljenimi
po celem
potrjuje
ravno nasprotno.
dela prispevali
tretjinosvetu
potrebnih
sredstev.
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost
*"1é 6 v Aletinem domu ob
se je nadaljevala
Ê
skupnem `>Ìîi
kosilu, zanj pa so poskrbele
>ÀiÊ Zbrane je prevevalo
domače gospodinje.
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zadovoljstvo
ob misli na znani rek: »V
slogi je moč«.
ter kitare

energetsko polne, zakaj jih biodinamiki
ne priporočajo ljudem s pomanjkanjem
energije? Da jih izobesijo po svojih
domovih in pisarnah, da jih namestijo
pod posteljo za boljše spanje. Resnica
je popolnoma nasprotna. Kako lahko iz
trupel živali, ki so jih okrutno zaklali,
pričakujemo pozitivne energije?
Vsak kmet ima svoje skrbi. Meta Vrhunc
je v omenjeni knjigi zapisala kaj je ena od
glavnih skrbi biodinamikov: »Časi niso
preprosti. Na eni strani zemlja in rastline
preparate vse bolj potrebujejo, na drugi
strani pa je kravjih rogov vse manj in
preskrba z drugimi živalskimi ovojnicami
težavna.«
Je to res najboljše kmetijstvo na svetu,
če ti je prioritetna skrb kako pridobiti
trupla od umorjenih živali?
Katja Vrbovšek

15. OKTOBE

V Vitanju je
slavnostna prire
Društvo kmečki
je pripravilo bog
katerem je sodel
kmetic META.
in prijateljevanj
vsem zelo lepo.
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XXXUJDPUJDPTJ

*À`>>Ê
>Àali nečemu že samo
Biti
boter nekomu
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev
dobrega že*îÌi\
leto dni odzvanjajo frankolovski
ä{£ÊnÎxÊÇnÇ
zvonovi,
zato: »Dragi botri, HVALA VAM
Ài}ÀÊ>À®
in hvala
Bogu za takšne ljudi.
Sonja Jakop
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Trsne rumenice

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte o kateri ste vinogradniki v preteklih letih že precej slišali, v praksi pa se z njo
na območju Vojnika, Celja, Dobrne … nismo srečevali. S širjenjem trsnih rumenic v Sloveniji in drugje po Evropi lahko pričakujemo,
da bomo bolezenska znamenja in prenašalce te bolezni v prihodnje pogosteje srečevali tudi v naših vinogradih.
zlata trsna rumenica pa je bila v okviru posebnega nadzora trsnih
rumenic prvič ugotovljena leta 2005 v vinogradu v bližini Kopra,
v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letih 2009,
2010 in tudi v letu 2011 pa so bile okužbe s to boleznijo potrjene
še na več lokacijah na Dolenjskem ter na posameznih lokacijah
na Goriškem, Štajerskem, v Prekmurju in v slovenski Istri.

Kako prepoznamo bolezen?

Ameriški škrzatek - prenašalec fitoplazme, povzročiteljice zlate
trsne rumenice
S pojavom trsnih rumenic so se prvi srečali vinogradniki v
Franciji. Prvi opisi bolezenskih znamenj datirajo v leto 1957,
vinogradniki v Sloveniji pa se s pojavom te bolezni srečujemo
zadnjih nekaj let. Trsne rumenice so fitoplazmatske bolezni vinske
trte, ki so si po bolezenskih znamenjih zelo podobne, vendar jih
po zunanjih bolezenskih znamenjih ni mogoče razlikovati, ampak
ju lahko ločimo le z laboratorijskimi analizami. Povzročitelji
bolezni so fitoplazme – preprostim bakterijam podobni organizmi,
ki lahko preživijo le v živih celicah okuženih rastlin ali žuželčjih
prenašalcih, kjer se razmnožujejo. V Evropi in tudi v Sloveniji se
v vinogradih najpogosteje pojavljata dva tipa trsnih rumenic, in
sicer zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma
Grapevine Flavescence dorée (FD) in navadna trsna rumenica
oziroma rumenica počrnelosti lesa, ki jo povzroča nekarantenska
fitoplazma Bois noir (BN). Obe povzročata v vinogradih
gospodarsko škodo, ker vplivata na kakovost in količino pridelka.
Rumenica počrnelosti je pri nas navzoča že od osemdesetih let
prejšnjega stoletja in je razširjena v vseh vinorodnih deželah,

Bolezenska znamenja trsne rumenice na beli sorti
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Bolezenska znamenja trsne rumenice na rdeči sorti vinske trte
Očitna bolezenska znamenja pri obeh tipih rumenic so:
- okuženi trsi so bolj bledi od zdravih,
- deli listne ploskve, celotne listne ploskve ali obžilni deli lista
lahko porumenijo (bele sorte) oziroma pordečijo (rdeče sorte)
in tkivo na teh delih lahko kasneje tudi odmre,
- listi so obarvani od osnove do vrha poganjka,
- pri večini sort se listi močno vihajo navznoter in so skoraj
trikotne oblike (intenzivnost vihanja je odvisna od sorte in
stopnje razvojne bolezenskih znamenj),
- listi odebelijo in so krhki (pri mečkanju se zdrobijo),
- v času odpadanja listja se listna ploskev navadno loči od peclja
tako, da pecelj še dolgo ostane na rozgi,
- les slabo dozoreva in zato so poganjki značilno mlahavi in
povešeni, ob prvem mrazu počrnijo in odmrejo,
- pri nekaterih sortah so na spodnjih medčlenkih na gosto
posejane drobne črne bradavičke,
- jagode na okuženih trsih venijo in od sredine poletja naprej se
sušijo celi grozdi ali njihovi deli,
- možne posledice so lahko tudi slaba oploditev, osipanje in
včasih tudi odmiranje kabrnkov.
Bolezenska znamenja se pojavijo šele proti koncu junija in se
preko poletja stopnjujejo. Pri spremljanju zdravstvenega stanja
vinske trte moramo biti pozorni na vsa opisana znamenja, saj
se lahko razvijejo samo na delu trsa ali pa na celotnem trsu.
Bolezenska znamenja so običajno vidna le na vinski trti, na

Splošno
potrjena zlata trsna rumenica in njen prenašalec ameriški škržat,
pa je potrebno zatirati prenašalca, saj se tako znatno upočasni
širjenje bolezni. Na okuženih območjih ni priporočljivo saditi
zelo občutljivih sort, ker s tem povečujemo verjetnost množičnega
izbruha bolezni in velike gospodarske škode. Smiselno pa je
poskrbeti tudi za odstranjevanje navadnega srobota iz bližine
vinogradov.

Bolezenska znamenja trsnih rumenic
različnih sortah pa so različno izražena. Med sortami vinske trte
našega sortimenta je daleč najbolj občutljiva sorta chardonnay,
močno pa lahko bolezen prizadene sorte kot so na primer modri
pinot, renski rizling, šipon, kerner, zweigelt, modro frankinjo,…
Za dokaj odporne sorte veljajo laški rizling, tokaj in merlot.
Trsne rumenice se širijo v glavnem z okuženim sadilnim
materialom in z naravnimi prenašalci. Dosedanje raziskave so
dokazale, da zlato trsno rumenico prenaša ameriški škržatek
(Scaphoideus titanus), ki s sesanjem iz listnih žil okuženih
trt sprejme z rastlinskim sokom fitoplazmo in jo prenese na
neokužene trte. Gostiteljski rastlini zlate trsne rumenice sta poleg
vinske trte še navadni srobot in črna jelša. Ameriški škržatek
živi predvsem na trti, po zadnjih navedbah v literaturi, pa tudi
na plazeči zlatici in na plazeči detelji. Izkušnje so pokazale, da
se je na območjih, kjer se je najprej razširil ameriški škržatek,
kasneje širila tudi okužba z zlato trsno rumenico. Rumenico
počrnelosti lesa oziroma navadno trsno rumenico najdemo na
številnih samoniklih rastlinah, kot so njivski slak, velika kopriva,
navadni poprovnik, razhudnikovke … Te gostiteljske rastline so
lahko vir okužb, od koder jih lahko prenašalec svetleči škržatek
(Hyalesthes obsoletus) prenese na trto. Okužene trte običajno
ne propadejo, okužba pa se v vinogradih ne širi tako hitro kot
okužba z zlato trsno rumenico. Po okužbi z rumenico počrnelosti
lesa je poznan t. i. učinek navideznega okrevanja trte, ko trte po
močni rezi izgubijo vidna znamenja okužbe in v naslednjih letih
normalno rastejo in rodijo. Trte so seveda še vedno okužene,
bolezenska znamenja pa se pogosto v naslednjih letih ponovno
pojavijo.

Več o trsnih rumenicah (znamenja, razvoj, prenašalci,
ukrepanje, zakonodaja …) lahko preberete tudi na spletni strani
Fitosanitarne uprave RS
http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Rumenice/
RumenicePosObv/RumenicePosObv.asp.
Tudi na našem območju se bomo morali navaditi živeti s
trsnimi rumenicami. Glede na to, da smo letos tudi v okolici
Vojnika, Šentjurja … opazili trse z bolezenskimi znamenji trsnih
rumenic, bomo po odvzemu vzorcev v mesecu avgustu jeseni
natančneje izvedeli s katerim tipom trsne rumenice so okužene
naše trte. V zimskih mesecih in pred novo pridelovalno sezono
vas bomo seveda seznanili s trenutnim stanjem (tip rumenice,
razširjenost …) in priporočili ustrezno ukrepanje. Letos tudi na
širšem celjskem območju s pomočjo rumenih lepljivih plošč v
vinogradih spremljamo pojav in številčnost ameriškega škržatka.
V zimskih mesecih in pred novo pridelovalno sezono vam
bomo lahko posredovali tudi konkretne rezultate spremljanja
razširjenosti ameriškega škržatka na območju Vojnika in okolice
ter priporočili ustrezno ukrepanje za prihodnjo pridelovalno
sezono.
Vse vinogradnike pozivamo, da v primeru suma, da so v vašem
vinogradu trsi okuženi s trsnimi rumenicami, o tem obvestite
vašega kmetijskega svetovalca ali izvajalca javne službe varstva
rastlin na našem območju (IHPS, Žalec) ali fitosanitarnega
inšpektorja (FSI Celje), ki bodo po potrebi poskrbeli za odvzem
vzorca, svetovali nadaljnje ukrepanje in vam posredovali tudi
dodatne informacije.
Na nas samih pa je, da bomo poskušali narediti vse, kar znamo
in zmoremo, da bomo s trto tudi preživeli. Vsekakor pa to ni prva
in verjetno tudi ne zadnja preizkušnja za naše vinogradništvo.

Zatiranje
Učinkovitih kemičnih sredstev za zatiranje trsnih rumenic
za zdaj še ne poznamo. Zato so zelo pomembni preventivni
fitosanitarni in agrotehnični ukrepi, s katerimi poskušamo
omejevati širjenje bolezni in zmanjševati posledice njihovega
pojava. Pomembno vlogo pri tem imajo trsničarji, saj je
zdravstveno neoporečen sadilni material pomembno izhodišče.
Na začetku pojava trsnih rumenic na nekem območju, ko
je število obolelih trsov še zelo majhno, je smiselno sprotno
odstranjevanje okuženih trsov v celoti. Pri omejevanju širjenja
rumenice počrnelosti lesa se zatiranje prenašalcev ni obneslo, ker
se svetleči škržatek ne zadržuje le na vinski trti in s tretiranjem
prenašalca le nekoliko oslabimo njegovo populacijo. Na
številčnost prenašalca vplivamo in s tem tudi upočasnjujemo
širjenje rumenice počrnelosti lesa tudi z zatiranjem širokolistnega
plevela v vinogradih (njivski slak, koprive). Na območjih, kjer je

Bolezenska znamenja trsnih rumenic na rdeči sorti vinske trte

16. september 2011

Iris Škerbot,
univ.dipl.inž.agr.
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Splošno
Vabilo na delavnice CINDI
V Zdravstveni postaji Vojnik - Dobrna bomo v jesenskemu času ponovno pričeli z izvajanjem zdravstveno vzgojnih delavnic.
Delavnice so namenjene vsem odraslim, ki želijo ohraniti,
krepiti in izboljšati svoje zdravje. Zdrav način življenja je zelo
pomemben za boljše zdravje in za zmanjševanje tveganja za
nastanek številnih kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in žilja,
sladkorna bolezen, nekatera rakava obolenja. Udeleženci delavnic
bodo pridobili nova znanja in veščine o tem, kako vplivati na
dejavnike tveganja, kot so: zvišan krvni tlak, zvišan holesterol
in sladkor v krvi, čezmerna telesna teža in debelost, nezadostna
telesna dejavnost, kajenje, tvegano uživanje alkoholnih pijač
in stres. Zdravstveno vzgojne delavnice vodijo strokovno
usposobljene diplomirane medicinske sestre in diplomirani
fizioterapevti v sodelovanju z našimi zdravniki.
V Zdravstveni postaji Vojnik - Dobrna izvajamo delavnice
"Promocija zdravja in dejavniki tveganja", ki obsegajo:
• tri krajše delavnice:
• Zdrav življenjski slog
• Telesna zmogljivost s testom hoje
• Dejavniki tveganja
• delavnice, na katere vas bo napotil osebni zdravnik:
• Zdrava prehrana
• Zdravo hujšanje
• Telesna dejavnost – gibanje
• Da, opuščam kajenje

Zastavica nad šotorom
Vojničani v duhu ostajajo z nami, kljub času dopustov in
počitnikovanj na obali, kar nam dokazuje fotografija, ki nam jo
je skupaj z morskimi pozdravi poslala naša sodelavka.
Zastavica nad šotorom prikazuje ponosno pripadnost občini.
Prav tako pa njena družina zagovarja zdrav duh v zdravem
telesu, saj je moški del družine prekolesaril celotno pot do
Istre, tam pa so se vsi z veseljem predajali še drugim športnim
aktivnostim, kot so plavanje, tek, smučanje ter deskanje na vodi.
Tako so izkoristili prijeten dopust s koristnimi aktivnostmi za
telo in duha.
Lea Preložnik
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Zaključek delavnice Zdravo hujšanje – 2011. Udeleženci so
izgubili skupaj več kot 100 kg
Zdravstveno vzgojne delavnice so za udeležence brezplačne.
V kratke delavnice promocije zdravja in zdravega življenjskega
sloga se lahko vključijo vsi, ki želijo pridobiti strokovne
informacije o zdravem načinu življenja, v ostale delavnice pa
vas bo napotil vaš osebni zdravnik po opravljenem preventivnem
pregledu.
Vse dodatne informacije o zdravstveno vzgojnih delavnicah
dobite pri svojem osebnem zdravniku in na tel. št.: 780 05 00 ali
v patronažni službi Vojnik tel.: 780 05 10 med 7. in 8. uro.
Alenka Lončarevič

Splošno
Zaključek projekta »MLADI V SIMBIOZI Z OKOLJEM«
»Svet je vsak dan bolj ogrožen zaradi odpadkov, ki jih ljudje vsakodnevno proizvajamo na tone. Z njimi ne ravnamo pravilno, zato
se le ti kopičijo in napadajo ubogo Naravo. Bodi ti tisti, ki jo bo rešil! Nauči se, kako pravilno ločevati odpadke glede na to, kakšne
vrste so! Spoznaj pisane koše za smeti, ki čakajo, da vanje odvržemo pravilen odpadek!«
Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko je zaključilo
skupen projekt štirih občin, ki je mlade poučil o pravilnem
ločenem zbiranju odpadkov.
Projekt »Mladi v simbiozi z okoljem« je namenjen učencem, ki
jih želimo s spletnimi igrami spodbujati k pravilnemu ločenemu
zbiranju odpadkov. V prvi fazi smo zanje izdelali tri spletne igre:
Ločuj varuj!, Smeti napadajo! in Poveži pare, ki so brezplačno
dostopne na spletni strani: www.mladizaokolje.si, ter promocijski
material. Spletna stran je zelo dobro obiskana, saj smo zabeležili
že več kot 5.000 obiskov, v povprečju pa se igralci iger na njej
zadržijo 13 minut, kar je nad povprečjem.
V drugi fazi smo izvedli 27 delavnic na 19 osnovnih in
podružničnih šolah. Sodelovali so učenci od prvega do petega
razreda, ki živijo na podeželju Mestne občine Celje ter občin
Laško, Štore in Vojnik. Kar 500 učencev smo poučili o pomenu

ter načinu pravilnega ravnanja z odpadki. Le-ti so svoje znanje
utrdili z igranjem spletnih iger, ki so se izkazale za odličen učni
pripomoček, saj so otroci izjemno hitro obvladali ločevanje
odpadkov. Le-tega zdaj uporabljajo tudi v praksi: doma in v šoli.
Na OŠ Vojnik ter na OŠ Frankolovo smo izvedli več kot 10
delavnic, na katerih je sodelovalo skoraj 160 učencev.
V okviru projekta je potekala tudi nagradna igra, v kateri
je sodelovalo več kot 100 učencev. Mlade igralce, ki pravilno
ločujejo odpadke, smo v četrtek, 14. julija 2011, nagradili z
izletom, piknikom ter praktičnimi nagradami, ki smo jih podelili
na Celjski koči.
Projekt delno financira EU in je nastal s finančno pomočjo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Nagrajence projekta je na Celjski koči obiskal tudi Ekorg
Bojana Kroflič,
univ. dipl. biol.

Seznanjanje mladih z obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
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Kmetijstvo

Uničujoče neurje in
intenzivno kmetijstvo

Pred kratkim je divjalo na področju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Brežice, Laško, Pomurje … hudo neurje s točo, ki je uničilo
poljske pridelke na okoli 2000 hektarih in poškodovalo več sto hiš in gospodarskih poslopij. Uničeni so celotni vinogradi, polja s
koruzo in pšenico, vrtnine, nasadi jablan ... Ena izmed očividk, 80 let stara gospa, je rekla, da česa podobnega v svojem življenju še
ni doživela.
svojimi nepravilnimi posegi na in v zemljo glavni delež za to.
Še posebej intenzivno kmetijstvo, ki ima poudarek na živinoreji,
ima velik delež v uničevanju podnebja, ki se zaradi tega vedno
hitreje spreminja na slabše. Pesticidi in drugi strupeni pripravki
uničujejo okolje in s tem spreminjajo naravno ravnovesje.
Množična živinoreja s svojimi toplogrednimi plini povečuje
segrevanje Zemlje, ki nato vpliva na celoten zemeljski sistem.
Toplogredni plini, ki prihajajo iz intenzivnega kmetijstva, še
posebej iz množične živinoreje, po nekaterih podatkih presegajo
več kot polovico vseh emisij toplogrednih plinov. Zastavlja se
vprašanje: »Kam to vodi?« Planira se namreč bistveno večja
potrošnja mesa kot sedaj. Posledica tega je še večje izsekavanje in
sežiganje tropskih gozdov za pridobivanje travniških in njivskih
površin za hrano živali.

Očitno je, da so naravne katastrofe vedno hujše in jih je
vedno več. Tako se izpolnjujejo napovedi nekaterih, da bo
zaradi podnebnih sprememb prišlo do vedno hujših vremenskih
ekstremov in da jih bo vedno več. Že sedaj gredo škode zaradi
podnebnih sprememb v milijarde. Kaj šele bo, če se bo realizirala
napoved, da lahko pride do katastrof v takšnem obsegu, kot jih še
nismo poznali. Ta napoved lahko kmalu postane resničnost, saj
spremembe potekajo hitreje, kot so to napovedovali strokovnjaki.
Led na Grenlandiji in Antarktiki se topi hitreje od napovedi, tudi
oceani se segrevajo hitreje od napovedi, arktično območje se
spreminja hitreje kot katero koli drugo območje ...
Podnebne spremembe pomenijo po mnenju mnogih največjo
grožnjo sedanji in prihodnji družbi, večjo kot vojne in terorizem.
Prinesle bodo oz. že prinašajo pomanjkanje pitne vode in hrane,
poplave in suše in druge katastrofe, nastajajo tudi nove bolezni.
Pride lahko do velikih socialnih in kulturnih razlik ter selitve
velikega števila ljudi. Tudi Sloveniji ne bo prizaneseno oz. ji že
ni več.
Na sfero ekstremnih vremenskih pojavov, ki imajo svoj vzrok
v podnebnih spremembah, je z veliko gotovostjo mogoče uvrstiti
tudi v uvodu navedena uničujoča neurja, kakor tudi dolgotrajne
suše ali dolgotrajno deževje. Že dolgo mnogi strokovnjaki
po svetu opozarjajo, na neizpodbitno dejstvo, da ima človek s
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Kot že navedeno, tudi Sloveniji ne bo prizaneseno. Poplave,
suše in drugi katastrofe si bodo vedno hitreje sledile. Odgovorni
namreč ničesar pomembnega ne storijo, kljub dejstvu, da
jih na to opozarjamo že vrsto let. Če se postavimo v vlogo
prizadetih kmetov, ki tarnajo zaradi posledice neurij, ki jim je
vzelo ves njihov pridelek in naredilo škodo na gospodarskih
poslopjih, jih lažje razumemo, kajti nihče si ne želi doživeti tega.
Odgovorni v državi rešitev ponujajo le v denarni pomoči vseh
davkoplačevalcev, ne želijo pa videti in slišati, že prej omenjenih
vzrokov za nastanek neurij, poplav, suš, toče … Ali bo navkljub
naraščajoči gospodarski in finančni krizi, v Sloveniji v prihodnjih
letih na voljo še dovolj finančnih sredstev za povračilo škode?
Minister za kmetijstvo zadnje čase rad poudarja nujnost
samooskrbe Slovenije s hrano. Uničenih pridelkov ne more
nadomestiti nobena finančna podpora, kajti denarja ne moremo
jesti. Rešitev vidimo in ponujamo že vrsto let v zmanjševanju
živinoreje in v spremembi načina kmetovanja. Nujno potrebno
je čim prej preiti na podnebju in naravi prijazno miroljubno
kmetijstvo, ki lahko Sloveniji res prinese samooskrbo. Obstoječi
način kmetovanja, s poudarkom na živinoreji nam ne prinaša
samooskrbe.
Radi bi opozorili še na eno zelo pomembno dejstvo. Več kot
100.000 prostoživečih živali letno lovci obsodijo na smrt, ker naj
bi povzročile škodo zaradi objedanja v kmetijstvu, čeprav letno
ne presega milijon evrov. Ta škoda je zanemarljiva v primerjavi
s škodo, ki jo storita neurje ali toča v nekaj minutah (samo na
Kozjanskem je nastalo za dvanajst milijonov škode), pa vendar
se nihče v državi ne čuti odgovornega za njihov poboj. Živalim
pripada njihov življenjski prostor in hrana, ki jim jo jemljemo.
Torej diskusije okrog nastale škode v kmetijstvu s strani
prostoživečih živali, so nesmiselne.
Stanko Valpatič

Šole in vrtci

Poletni utrip iz vrtcev in šol
Kljub poletju in šolskim počitnicam, se je v šolah in v vrtcih marsikaj dogajalo.
Čas počitnic katerega cilj je, da so se
je čas, ko si otroci med igro in ciljanimi
večina
ljudi dejavnostmi v igralnici
vzame čas za in na prostem seznanili s
r a z v a j a n j e , škodljivimi posledicami
lenarjenje
in delovanja sončnih žarkov
m e d s e b o j n o in naučili preventivnega
druženje
ali ravnanja.
opravila, ki jih
V času počitnic po
med letom niso učilnicah in hodnikih
uspeli opraviti. ponavadi
ni
slišati
Večina
ljudi otroškega
živžava,
a
se odpravi na letošnje poletje na OŠ
morje, na hribe Vojnik ni bilo tako, saj Plaža pri OŠ Vojnik
s o
ali pa skupaj v
nekaterih
učilnicah Foto: Nina Kotnik
preživijo
več gostovali malčki vrtca Mavrica, zanje pa so v šolski kuhinji
prostega časa pripravljali obroke “vrtčevski kuharji”. Kot je povedala
kot običajno. In ravnateljica OŠ Vojnik Majda Rojc, so čas poletnih počitnic
prav je tako!
namenili urejanju šolskih prostorov. Prepleskan je bil del
Poletne igrarije v vrtcu Mavrica
učilnic in hodnikov. Da bi nekoliko olajšali delovne razmere
Foto: Nina Kotnik
kolektivoma kuharjev šole in vrtca, so v kuhinji uredili tudi
Tudi v vrtcu je bil to čas, ko je bivanje v njem nekoliko bolj klimo in montirali napravo za razvlaževanje.
razigrano.
Obnovitvena dela, ki so potekala tudi na POŠ Šmartno je
V vrtcu Mavrica so poletje izkoristili za poletne igrarije na predstavila vodja Marjana Pikelj. Povedala je, so pri njih v
svežem zraku, se družili z otroki med skupinami in enotami, preostalih dveh učilnicah prelakirali parket in z barvami osvežili
izdelovali predmete, ki so jih spominjali na počitnice, ustvarjali avlo.
najrazličnejše izdelke iz naravnih materialov, peli pesmice in se
Učenci POŠ Socke so kljub počitnicam sodelovali v številnih
zabavali ob vodnih norčijah.
prireditvah v okviru praznovanj KS Nova Cerkev. V Novi Cerkvi
Sonce, senca, voda, mivka in prijatelji! Kako se sliši? Super! so popestrili sobotno dopoldne starejšim krajanom nad 70 let.
In petje, vrisk, smeh V Socki so s spletom otroških ljudskih iger, plesov in pesmi
… kot na plaži, tako nastopili na grajskem dvorišču na prireditvi, ki jo je organiziralo
je tudi bilo, ko so si KD Socka. Z recitalom pa so nastopili pri spominskem obeležju
privoščili prav posebno v Novi Cerkvi.
plažo, ko so v juliju in
Notranji prostori POŠ Socka so med počitnicami dobili novo
avgustu »letovali« v OŠ podobo, saj so celotno šolo prepleskali in prebarvali stavbno
Vojnik.
pohištvo.
Ves čas pa so zbirali
Vodja POŠ Socka Nataša Čerenak je razkrila, da je za prav
pozdrave
prijateljev posebno presenečenje poskrbel Metod Kroflič, ki je poslikal
iz vrtca, ki so pridno hodnik šole in stene odel v pravljico. Za čudovito delo, trud in
pošiljali
razglednice čas, ki ga je namenil za to poslikavo, se mu vsi na POŠ Socka
s počitnic,
ustvarili iskreno zahvaljujejo.
so tudi kotiček s
Tudi učenci POŠ Nova Cerkev so sodelovali na prireditvi
počitniškimi pozdravi, v kraju. Ker pa so bila vzdrževalna dela v notranjosti šole
ki jim bo v času po
počitnicah  pomagal, da
bo obujanje spominov
na nepozabne počitniške
dni zabavno in prijetno
… je dogajanje v vrtcu
povzela Nina Kotnik.
V vročih poletnih
Igre z vodo v vrtcu Danijelov
mesecih so po besedah
Levček Foto: Andreja Kovče
vodje vojniške enote
vrtca Danijelov Levček Renate Koštomaj poskrbeli za pestre in
Ekipa kuharjev
zanimive dejavnosti, ki so potekale na prostem in v igralnicah.
Vzgojiteljice so za otroke pripravile igre z vodo in v peskovniku, opravljena v zaporedju pretreklih let, v poletnem času večja
gibalne in rajalne igre, peli in igrali so na različne instrumente vzdrževalna dela niso bila potrebna. Vodja POŠ Nova Cerkev
ter ustvarjali poletne in morske motive iz odpadnega materiala. Ida Grobelnik se veseli, da se   jim bo v septembru uresničila
Predvsem pa so prilagodili dnevni ritem uresničevnju spoznanj, želja po prenovi dotrajane in otrokom nevarne fasade.
Lidija Eler Jazbinšek
ki so jih pridobili v sklopu projekta VARNO S SONCEM
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Šport

Gospodarstvo - komunal

1. Vojniški krog

Ustanovili smo Športno-rekreativno društvo Sokol Vojnik. O tovrstnem društvu smo nekateriIzdelali
razmišljali
že dalj
časa,
končna
ideja
se bodo
široki
strojni
izkopi
za
pa je padla na letošnjem kraškem maratonu v Sežani, ko sva se približno na sredi teka srečala
s
Tomažem.
razširitev cestnega proﬁla, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko
in mladostnike v srednji šoli ter odrasle občane spodbudimo
odpornega kamnitega materiala CBR =
k čim pogostejšemu 10
gibanju
športni aktivnosti
v naravi.
%. Nainobstoječe
vozišče in na
planum
se vgradi
v zgornji
Za zdaj bo potekala nasipa
vadbarazširitve
za odrasle
vsak četrtek
obustroj
18.
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po
uri. Zberemo se v parku
ob rekimeritvah
Hudinjinosilnosti
v centru Vojnika.
opravljenih
se vgradi
Prav tako pa si želimo
v Vrtec
Vojniksloja
vpeljati
vsestransko
5 cm
nosilnega
bituminiziranega
drobljenca
in stare
3 cmod obrabnozapornega
športno vadbo za predšolske
otroke
3-6 let ter otroke
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m.
prve in druge triade Obojestransko
v osnovni šoli.
Želimoasfaltne
si, da bi
čim
se izdelajo
mulde.

več otrok in mladostnikov preko igre, zabave in druženja
z vrstniki spoznali in vzljubiti športne dejavnosti ter da bi
OBNOVA BRVI
gibanje postalo bistven dejavnik njihovega vsakdana.

Tomaž je predlog sprejel in čez poletne počitnice smo
skupaj s prvimi člani in soustanovitelji zadevo pripeljali do
registracije društva.
Veliko Vojničanov samostojno teče, kolesari, hodi, se tako
ali drugače rekreira, kar je zelo pohvalno. Namen našega
delovanja je združevati podobno misleče ljubitelje gibanja,
jim nuditi ustrezno strokovno podporo pri vadbi, tako za
začetnike, kot tiste, ki že tečemo na krajših ali daljših tekih.
Skupinska in dobro organizirana vadba je tudi bolj prijetna
in vodi k hitrejšemu napredku in boljšim rezultatom.
Vadbo začenjamo s tekaško sekcijo, pozneje pa bomo po
potrebi dodajali še npr. kolesarsko, pohodniško, plavalno,
triatlonsko ali še kakšno drugo športno dejavnost. Veseli
bomo, če se nam bodo pridružile tudi družine z otroki.
Organizirano se bomo udeleževali tekaških in drugih
prireditev po naši lepi deželici, kot tudi v tujini.
Namen sokolskega društva je, da tako otroke v vrtcu, šoli

Zato ste vsi občani, tako otroci kot odrasli, vabljeni
na 1. VOJNIŠKI KROG – tek za vse generacije, ki bo v
SOBOTO, 1.oktobra 2011, s startom pred Občino Vojnik.
Teki bodo potekali po naslednjem urniku:
- CICI tek
- Ob 15. 00 uri za letnik 2004 in mlajši
mesecu
avgustu se je obnovila brv
- Ob 15.10 uri za letnik V
2000
in mlajši
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z
- Ob 15.20 uri za letnik 1996 in mlajši
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena
pa ob
je 16.00
že tudi
- 1. VOJNIŠKI KROG
uri strešna konstrukcija, ki
bo varovala leseno brv pred različnimi
vremenskimi vplivi.

Za več informacij nas lahko kontaktirate po elektronski
Boštjan
Švab
pošti: srdsokol@gmail.com. Prav tako na
našem
elektronskem naslovu sprejemamo predprijave za tek.
Lepo vabljeni!
Sara Kokotec in Marjan Videnšek

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

MIHA
s. p. “MAZZI”
MIHA ŠKOFLEK,
ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15
Ilovca 15
3212 Vojnik
3212
Vojnik
Tel.: (0) 577
33 30
Tel.: (0)
577
33060
30
GSM:
041
731
GSM:
041 731 060
www.mazzi.si
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Regijska orientacija na Rogli

V nedeljo, 4. septembra 2011, je bilo gasilsko tekmovanje v orientaciji za pionirje, pionirke, mladinke in mladince celjske regije.
Iz gasilske zveze Vojnik – Dobrna se je udeležilo 12 ekip.
STAREJŠI PIONIRJI:    
Dobrna 1               	
4.mesto
Dobrna 2               	
6. mesto
Vojnik                    	
8. mesto
MLADINCI:                    
Frankolovo             	
6. mesto
Tekmovalo je 68 ekip, ki so si bile zelo izenačene. Ekipe GZ
Vojnik – Dobrna so osvojile zadovoljive rezultate. Vsem ekipam
iskrene čestitke in zahvala vsem mentorjem, ki so vložili ogromno
časa za pripravo ekip na tekmovanje. Ekipi mlajših pionirjev
PGD Vojnik pa želimo veliko uspehov na državnem tekmovanju
17. septembra 2011, ki bo na Črnem Vrhu pri Cerknem.

Prejemniki priznanj
Tekmovali so v sledečih kategorijah: mlajše pionirke, mlajši
pionirji, starejše pionirke, starejši pionirji in mladinci.
Doseženi so bili naslednji rezultati:
MLAJŠE PIONIRKE:
Nova Cerkev		
4. mesto
Vojnik			
8. mesto
Dobrna		
12. mesto
MLAJŠI PIONIRJI:         
Vojnik			
2.mesto
Dobrna		
9. mesto
Nova Cerkev        	
10. mesto
STAREJŠE PIONIRKE:
Nova Cerkev     	
6. mesto
Dobrna               	
7. mesto

Tekmovanje
Petra Tržan

	
  
	
  
	
  
	
  
Čarodej	
  Andrej	
  vam	
  nudi	
  magično	
  zabavo	
  v	
  šolah,	
  	
  
vrtcih,	
  rojstnodnevnih	
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  in	
  	
  
v	
  različnih	
  podjetjih.	
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  214	
  
www.carodej-‐andrej.si	
  
info@carodej-‐andrej.si	
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7. Kolesarski vzpon na Strnadov
travnik odlično uspel!

15. avgust je za ŠD Socka pomemben dan v letu, saj imamo takrat na Strnadovem travniku skupno druženje z gorskimi kolesarji in
pohodniki. Tako smo letos organizirali že 7. Kolesarski vzpon in drugič tudi mašo ob Marijinem prazniku.

Gorski kolesarji so se zbrali pred gasilskim domom v Socki
in ob 10. uri se je za 50 kolesarjev začel boj za zmagovalne
stopničke v posameznih kategorijah. Naj povemo, da je proga
zelo zahtevna, saj vsebuje 2,5 km asfalta in 2 km makadamske in
gozdne ceste, premaga pa se 330 m višinske razlike. Vendar se je
ne ustrašijo niti domačini, ki se odpravijo na kolo, še najmanj pa
profesionalni kolesarji, ki se vedno znova vračajo na našo tekmo
in nam vlivajo motivacijo za pripravo le te.
Smo zelo zadovoljni, da našo majhno prireditev v Socki
obiščejo tako pomembna imena v kolesarstvu na Slovenskem
ozemlju, kot so:
Robert Vrečer, član KK Perutnina Ptuj. - večkratni državni in
pokalni prvak SLO v krosu, večkratni ter aktualni državni prvak
SLO v vzponu tako z gorskimi, kot tudi s cestnim kolesom;
Dejan Vračič, član ekipe Team Korak naprej - večkratni
državni prvak SLO v vzponu z gorskim kolesom, ter podprvak
v tej disciplini v zadnjih dveh sezonah, osvajalec odličij na DP v
maratonu ter na cestnih dirkah, zmagovalec Koroškega pokala v
kolesarskih vzponih v tej sezoni;
Marko Čretnik, član ekipe Ganesha Team - večkratni
amaterski pokalni prvak SLO v krosu ter aktualni podprvak v tej
disciplini, večkratni amaterski državni prvak SLO v vzponu tako
z gorskim, kot tudi s cestnim kolesom, zmagovalec Koroškega
pokala v kolesarskih. vzponih v sezoni 2008;
Klemen Štimulak, član ekipe Radenska – KD Finančna točka
- aktualni državni prvak SLO med mlajšimi člani v kronometru,
aktualni podprvak s cestne dirke med mlajšimi člani, nosilec več
odličij v mlajših selekcijah;
Urban Ferenčak, član ekipe Surfing shop - aktualni državni
in prvak SLO v krosu med mlajšimi člani ter večkratni državni in
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pokalni prvak SLO v krosu v mlajših selekcijah, udeleženec dirk
v krosu za Evropsko ter Svetovno prvenstvo ter pokal, velik up
SLO gorskega kolesarjenja;
Urban Šolinc, član ekipe Ganesha Team - zmagovalec dirke
za pokal slo v krosu leta 2010, redni udeleženec dirk za pokal
SLO.
Res je, da domačini nimajo »šans« za zmago, vendar pa lahko
s ponosom povedo, da so s takšnimi veljaki ob boku prekolesarili
štartno črto.
Prvi trije po posameznih kategorijah so prejeli medalje, vsi
udeleženci pa dobijo tudi praktične nagrade naših pokroviteljev:
- v kategoriji dečki do 15 let je zmago slavil domačin Tristan
Šeško z odličnim časom 31.51 min, sledila sta mu Jan Jenko
(32.04 min) in Tadej Operčkal (50.51 min),
- v kategoriji moški od 16 do 35 let je zmago slavil Robert Vrečer
z najboljšim časom proge 14.51 min, sledil mu je Dejan Vračič
s časom 16.05 min, tretje mesto pa je zasedel Marko Čretnik s
časom 16.08 min,
- v kategoriji nad 36 do 50 let je zmago slavil Vladimir Durković
s časom 20.13 min, drugo mesto je zasedel Robert Novak
(22.14 min) in tretji je bil Silvo Šlavs s časom 23.36 min,
- v kategoriji moški nad 51 let je zmago slavil Stane Meža s
časom 24.54 min, sledila sta mu Tone Vidmar (27.02 min) in
Vinko Žagavec (27.22 min).
Tekmovanja sta se udeležili tudi dve deklici do 15 let, kjer
je zmago slavila Katja Božnik s časom 43.54 min, Dominka
Stropnik pa je dosegla čas 1 uro in 9.12 min. V kategoriji ženske
pa je zmago slavila Natalija Anderluh s časom 23.40 min, drugo
mesto je zasedla Andreja Godec s časom 24.40 min, tretja je bila
Mateja Gerčar s časom 27.10 min.
Da pa spodbudimo tekmovalnost tudi med člani ŠD Socka smo
naredili posebej kategorijo članov, v kateri si je zmago prislužil
Marko Čretnik, drugi je bil Urban Šolinc tretji pa Anže Plevnik.
Tako smo zadovoljni zaključili z razglasitvijo rezultatov ob 12.
uri že 7. tradicionalni Kolesarski vzpon v Socki in si zagotovili,
da se naslednje leto ob istem času spet srečamo na Strnadovem
travniku.
Da pa se je veselje nadaljevalo, so se iz vseh okoliških krajev
sprehodili pohodniki, ki se jih je do maše ob 13. uri zbralo krepko
čez sto. Skupaj z dekanom Alojzijem Vicmanom smo zmolili
v zahvalo Marijinemu prazniku ter se v mislih spomnili na
pokojnega Štefana Šošterja. Po maši smo se okrepčali z odličnim
golažem, čevapčiči ali s palačinkami in spili kakšen kozarec ter
pokramljali s prijatelji v senci prečudovite narave.
V večernih urah smo prireditev zaključili zadovoljni in ob
prepričanju, da se že tradicionalno zopet ob istem času dobimo
drugo leto.
Ob koncu se naj zahvalim vsem sodelujočim, ki ste kakor
koli pomagali izpeljati prireditev ter vsem pokrovitejem, ki
nam vsako leto velikodušno pomagate razveseliti kolesarje z
praktičnimi nagradami.   
Brigita Božnik

Šport
2. Košarkarski tabor v
Savudriji
V začetku julija je v Savudriji potekal 2. Košarkarski tabor
za otroke košarkarske šole Vojnik. V ospredju tabora je bila
košarka, poleg tega pa so se lahko otroci pomerili še v drugih
športih.

Košarkarski klub Vojnik razpored domačih tekemjesenski del 2011
Tekme se zaenkrat igrajo še v telovadnici OŠ Vojnik

1) PIONIRJI U14 1.SKL – A2 VZHOD
Tekme se igrajo ob 10.uri
VOJNIK: RADENSKA CREATIV- nedelja, 25. september
VOJNIK: GROSUPLJE A – nedelja, 2. oktober
VOJNIK: MARIBOR MESSER – nedelja, 16. oktober
VOJNIK: KELEJA – nedelja, 13. november

2) KADETI 2.SKL- VZHOD 2
Poleg dopoldanskih treningov košarke, so se popoldne
odvijale igre na en in na dva koša. Tekme z okoliškimi klubi
so imele poseben čar, saj so se otroci prvič pomerili z ekipami
druge države. Seveda ni izostalo navijanje za obe ekipi, ki je
dalo igralcem in igralkam dodatno moč, da pokažejo vse svoje
znanje. Pester program, ki se je odvijal skozi teden, je bil
uspešno zaključen s podelitvijo diplom in praktičnih daril. Ob
tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
izvedbi našega tabora.
Robert Suholežnik

Košarkarska šola Vojnik
V novem šolskem letu Košarkarski klub Vojnik vabi otroke k
vpisu v košarkarsko šolo. K vadbi so povabljeni učenci in učenke
od prvega do petega razreda, ki bodo razdeljeni v homogene
skupine po starosti in znanju.
Otroci so vključeni v tekmovanje prek Košarkarske zveze
Slovenija v kategorijah U10, U12, U14 in kasneje še med kadete
in mladince. V osnovni šoli sodelujejo otroci še v pionirskem
festivalu in v projektu ŠKL. Uvodni sestanek za otroke in starše
bo v torek, 27. septembra, ob 18.30 uri v učilnici ob telovadnici
OŠ Vojnik. Prijavnice lahko otroci dobijo pri razredničarju/ki.
Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 031 299 399 – Robert
ali 051 227 315 – Mateja.
Vadba se v septembru začenja tudi na šolah Frankolovo, Dobrna
in Ljubečna, kjer
se za informacije
obrnite na tel. 031
564 115 - Marjan
ali 031 469 541 Anže

Tekme se igrajo ob 10.uri
VOJNIK: ROGAŠKA CRYSTAL – sobota, 1. oktober
VOJNIK: ŠENTJUR – sobota, 15. oktober
VOJNIK: CELJSKI VITEZ – sobota, 29. oktober
VOJNIK: HALOZE – sobota, 19. november
VOJNIK: TERME OLIMIA, sobota, 3. december

3) MLADINCI 2.SKL – VZHOD 2
Tekme se igrajo ob 17.uri
VOJNIK: CELJSKI VITEZ – nedelja, 18. september
VOJNIK: LASTOVKA – nedelja, 2. oktober
VOJNIK: NAZARJE INPUT – nedelja, 16. oktober
VOJNIK:CALCIT MAVRICA – nedelja, 30. oktober
VOJNIK: ELEKTRA – nedelja, 20. november
VOJNIK: ŠENTJUR – nedelja, 4. december
VOJNIK: PODČETRTEK – ŠMARJE – nedelja, 15. januar 2012

4) MLAJŠI PIONIRJI SKL U12- VZHOD C1
Turnir v Vojniku je v soboto, 1.oktobra
VOJNIK : MASKA CAFFE PTUJ – ob 15.30
MASKA CAFFE PTUJ: ŠD VUJAČIČ – ob 16.30
VOJNIK: ŠD VUJAČIČ – ob 17.30
Marjan Oprčkal

Robert Suholežnik
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Košarkarski klub Vojnik;URNIK VADBE V SEZONI 2011/12
ponedeljek

torek

sreda

13.30-15.00 ŠKL
fantje/U14+U12
Robi
17:30 – 19:00
VOJNIK kadeti
U16/ Robi
20:30 – 22:00
Člani/mladinci
Marjan
16.30-18.00 Nova
Cerkev/Mateja/
začetniki/U10
14.00-15.30
Frankolovo začetniki Špeglič
Anže
16.00-17.30
DOBRNA Mešana skupina Anže

13.30-15.00 ŠKL
dekleta Mateja

13.30-15.00 ŠKL
dekleta in tekme
ŠKL Mateja, Robi
15:00 – 16:30
U14/ŠKL +U12
Robi
17:30 – 19:00
VOJNIK /U16 in
U18/ Anže

17:30 – 19:00
VOJNIK/U16/
U14/Robi
16.30-18.00 Nova
Cerkev/Mateja/
U12
15.30- 17.00
LJUBEČNA začetniki do U12
Anže

14.00-15.30
Frankolovo začetniki Špeglič
Anže
16.00-17.30
DOBRNA Mešana skupina Anže

četrtek

petek
13.30-15.00 ŠKL
dekleta Mateja

16:00 – 17:30
VOJNIK/ŠKL
U14 /Robi
20:00 – 22:00
VOJNIK /U18
Marjan/Anže
16.30-18.00 Nova
Cerkev/Mateja/
začetniki/ U10
15.30- 17.00
LJUBEČNA začetniki do U12
Anže

15:00 – 16:30
VOJNIK/ U12 /
Mateja
18:00 – 19:30
VOJNIK U16/
U18/Robi

Običajni termini
za tekme v
sobota
Vojniku
8.30 – 10.00
sobota ob 10.00
VOJNIK Pionirji Pionirji U12 in
Robi-Mateja
U10
10.00- 12.00
sobota 10:00VOJNIK Pioni- 13:00 Kadeti U16
rji-kadeti Anže
nedelja 10 .00
U14 A in B
nedelja 17.00
Mladinci U18

Marjan Oprčkal, tel.: 040 475 114/ /031 564 115; mail: kkvojnik@siol.net

Teniški klub Vojnik
V Teniškem klubu Vojnik smo tudi v letošnji sezoni z veseljem ponovili začetne teniške tečaje za otroke, starostne skupine od 6 let
do 20 let, saj je tudi tokrat bilo veliko zanimanje s strani staršev in interes otrok, ki so želeli preživeti počitnice v športnem duhu.
v sam program društva za prihodnje vključili tudi šolo tenisa
za otroke. Teniška šola poteka večinoma v skupini prav zaradi
druženja in sodelovanja skozi vso sezono.
Letošnjo sezono smo izvajali tudi osnovne in nadaljevalne
tečaje za odrasle, za katere lahko trdimo, da so vsi udeleženci
presenetili s svojo vztrajnostjo in usvojenim znanjem.
Za nami bo kmalu še ena uspešna sezona, za katero so predvsem
poskrbeli zvesti člani kluba s svojimi rezultati, dobro voljo pri
vključevanju v izvajanje programov ter vzdrževanju in urejanju
igrišča z okolico. Zahvala gre tudi našim pokroviteljem in občini
Vojnik, saj nam brez njih ne bi uspelo.

Deset urne tečaje smo izvajali prve tri tedne v mesecu juliju v
dopoldanskem času. Otroci so spoznali in osvojili osnove gibanja
in osnove teniških udarcev skozi animacije različnih igralnih vaj
in teniške igre, za katere sta poskrbela trenerja Sebastjan Leber in
Gorazd Štor, oba dolgoletna igralca in ljubitelja tenisa.
Tečaja se je udeležilo 30 otrok različnih starosti, katerim smo
poizkušali z raznolikostjo programa priučiti osnove igranja
tenisa. V ospredju je še vedno druženje in povezovanje otrok
ter kakovostno preživljanje prostega čas. Veliko otrok se je nad
igro navdušilo in z njo nadaljevalo. V Teniškem klubu smo bili
presenečeni z udeležbo ter odzivom otrok in staršev, tako bomo
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Simona Matko,
predsednica TK

Planinski kotiček
… hodi v hribe ko je čas, saj prišel bo čas, ko ne bo več časa …
Vedno znova se mi na pohodih in v gorah potrjuje misel,
ki mi jo je pred leti povedal prijatelj: “Spomin je tisti, ki
ostaja! Naj bo ohranjen v srcu – tako bo shranjen najlepše!”
Rada jo povem naprej, tudi zato, ker se v zadnjih mesecih
na vzponih spomnimo planincev, ki jih ni z nami. Morda
zaradi bolezni ali zaradi odhoda …

Vzpon na Gartnerkofel

Ostaja vreme – vreme bo, se radi pošalimo. Da, vreme!
Muhasto, prijazno, nepredvidljivo.
Ni odveč opozorilo za dobro telesno pripravljenost,
nevarnost neviht, dovolj tekočine itd.
Planinci PD Vojnik ubiramo poti, ki smo si jih zastavili
v programu in uživamo v lepotah narave, prispevamo
k medgeneracijskem sodelovanju, spoštovanju in
vrednotenju.
Program izletov in pohodov najdete na naši spletni strani
in na društveni oglasni deski. Zaradi urejanja objekta, kjer
smo imeli društveno pisarno, nimamo »uradnih ur«. Vsak
vodnik, ki organizira pohod, sprejema vprašanja na GSM
oz. informacije posreduje predsednik društva.

Pred nami je lepa jesen. Izkoristite jo za
neponovljive trenutke v naravi.
In varen korak vam želim!

Zvonka Grum

Obvestilo:
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Prireditve
PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
SEPTEMBER
sobota, 17.
september 2011

Planinsko društvo Vojnik organizira POHOD NA OKREŠELJ – KAMNIŠKO SEDLO
(Informacije: Mirko Blazinšek, 041 685 632).

23., 24. in 25.
september 2011

Župnija Nova Cerkev organizira SLOMŠKOVE KULTURNE DNEVE v Novi Cerkvi
s pričetkom v petek, 23.9.2011 ob 19. uri v Sorževem mlinu v Polžah

OKTOBER
oktober 2011

Turistično društvo Nova Cerkev v mesecu oktobru organizira trgatev.
Točen datum bodo sporočili naknadno.

sobota, 1.
oktober 2011,
ob 15. uri

ŠRD Sokol organizira 1. VOJNIŠKI KROG.
CICI tek
- Ob 15.00 uri za letnik 2004 in mlajši
- Ob 15.10 uri za letnik 2000 in mlajši
- Ob 15.20 uri za letnik 1996 in mlajši
1. VOJNIŠKI KROG ob 16.00 uri

nedelja, 2.
oktober 2011,
ob 13. uri

Društvo upokojencev Vojnik organizira PIKNIK UPOKOJENCEV na igrišču v Vojniku.

torek, 4.
oktober 2011,
ob 19. uri

Občina Vojnik prireja OSREDNJO PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE VOJNIK
s podelitvijo grbov in priznanj na Frankolovem.

sreda, 5.
oktober 2011

Društvo upokojencev Vojnik prireja TEKMOVANJE Z ZRAČNO PUŠKO
na društvenem strelišču v Vojniku

četrtek, 6.
oktober 2011

Društvo upokojencev Vojnik prireja TEKMOVANJE V RUSKEM KEGLANJU v Vojniku.

sobota, 8.
oktober 2011

Društvo upokojencev Vojnik organizira VEČDNEVNI IZLET V IZOLO.

sobota, 8.
oktober 2011,
ob 10. uri

Vinogradniško vinarsko društvo prireja 5. VINSKO TRGATEV na igrišču pod šotorom v Vojniku,
udeležba vinske kraljice Slovenije, zbiranje grozdja za vino VOJNIČAN, tekmovanje v praženju
krompirja.

sobota, 8.
oktober 2011

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik prireja OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE v Vojniku.

nedelja, 9.
oktober 2011

V nedeljo, 9. Oktobra 2011 ob 16. Uri 25 LET ANSAMBLA MIKOLA v telovadnici OŠ Frankolovo,
kjer bo sodelovalo preko deset nastopajočih. Povezovalec večera bo Boris Kopitar. Vstopnice bodo
naprodaj eno uro pred koncertom.

nedelja, 9.
oktober 2011

Športno paintball društvo Ekstrem Vojnik organizira DAN ODPRTIH VRAT v nedeljo,
dne 9. oktobra 2011 v Titovem parku v Vojniku. Vljudno vabljeni!
Informacije na tel.št.: 040 636-556 Mitja.

nedelja, 16.
oktober 2011,
ob 13. uri

Društvo Talon prireja ISKANJE ZLATEGA PRSTANA na gradu Lindek.
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Z NAMI NI NI NEMOGOE!
Vse za gradnjo od temeljev do strehe!

Akcijska ponudba
izolacijskega fasadnega
sistema.
Stiropor, lepilo, mreža že
od 7,99 EUR + DDV dalje.
Smo zastopniki in polagalci
razlinih strešnih kritin s
certifikatom, kot npr.
Bramac, Gerard …
POKLIITE ZA PONUDBO IN
Z VESELJEM SE VAM BOMO
ODZVALI!

IZVAJAMO
VSA GRADBENA IN
INŠTALACIJSKA DELA,
A
CIIJJE
E
TA
AC
AD
DA
APPT
SST
VA
AN
NJJ,,
TA
AN
NO
OV
Z
ZU
UN
NA
AN
NJJE
EU
UR
RE
ED
DIIT
TV
VE
E,
IZKOPI IN ODVOZI …
NOVO!!
M
A
K
O
N
S
A
R
K
O
E za tla in stene ter
NJJE
EN
OKRASNO KAME
kamenje za zidanje

Gradbeni materiali, od priznanih
proizvajalcev, po izjemno ugodnih cenah in
možnosti dostave na dom ali gradbiše!
KOPALNIŠKI IN ELEKTRINI RADIATORJI
TER GRELCI

Delovni as
pon – pet: 6.00 – 18.00
Sobota: 7.00 – 15.00
Nedelja in prazniki zaprto!
Ovtar trgovina d.o.o. * Celjska cesta 39a, Vojnik * Kontaktni podatki:
Trgovina Vojnik: 03 / 6000 – 230 ali GSM 070 551 504
e–mail: ovtar.trgovina@gmail.com
PE Griže: 03 / 710 41 64 ali GSM 070 551 507
e–mail: ovtar.grize@gmail.com
(Za napake v tisku ne odgovarjamo. Slike so simboline.)

Kot sonček sem in šteti znam, sem pravi modrijan, drijan, drijan.
S prijatelji se veselim, in v šolo si želim, želim, želim.

OŠ Vojnik

