
Glasilo Občine Vojnik

Številka 85

9. december 2011

Poštnina plačana

pri pošti 3212 Vojnik

V pričakovanju praznikov



Meni je ta najboljši

Dragica Mirnik rada tudi zapoje

Lectovo srce TD Frankolovo

Trije vinski kralji

Blagoslov konj iz varne razdalje

Ježek iz TD Nova Cerkev je pripravljen na zimo

Spretnost nagovora - solze

Darilo Vinogradniško-vinarskemu društvu Vojnik od 
Marice Videnšek    
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Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do petka, 
27. januarja 2012, 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 27. januarja, 
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: 

Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,

Tjaša Podergajs in Lea Preložnik

Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled: 

Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:

Jaslice v Vojniku 2011 
foto: Urban Podergajs

Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Beseda urednika

Leto se približuje koncu. Marsikaj 
lepega smo doživeli v njem, pa tudi grenki 
priokus nas je spremljal. Nanj moramo 
pozabiti in gledati pozitivno naprej v leto, 
ki prihaja. Doživljali smo razne otvoritve 
objektov in cest. To so prijetni dogodki, 
saj vsaka pomeni novo pridobitev za 
kraj in Občino kot celoto. Naša občina je 
postala lepa in še jo bomo gradili. 

Kulturni dogodki dajejo svoj pečat in 
veliko jih je bilo v letošnjem letu. Zahvala 
gre predvsem našim društvom, ki so lahko 
za vzgled daleč na okoli, in vse temelji na 
prostovoljstvu. 

Delavci občinske uprave radi priskočijo 
na pomoč, politika dela župana in 
Občinskega sveta pa je, da se sredstva 
enakomerno in pravično porazdelijo med 
porabnike in ustvarjalce nove vrednosti. 

Tudi v uredništvu smo se trudili, da 
vas preko tiskanega medija OGLEDALO 
in spletne strani www.mojaobcina.si kar 
najbolje in sprotno obveščamo. To se 
nam je pa najbolj posrečilo z vstopom na 
spletne strani, ki so dostopne slehernemu 
uporabniku. 

Pred nami so božični prazniki in 
novo leto. Želimo vam vse najlepše, da 
ste zdravi, da gre recesija mimo vas 
in da utrjujemo ponos, da smo občani 
uspešne občine Vojnik. 

Jure Vovk, 
odgovorni urednik
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Božični in novoletni prazniki spreminjajo ljudi v prijatelje, 
narekujejo dobrovoljnost, podarjajo upanje in ustvarjajo 
razpoloženje toplega in iskrivega pričakovanja. 

Mineva leto, v katerem smo lahko zadovoljni z doseženim, saj 
so nam na začetku obetali še veliko hujše stanje. 

Kot občina smo pokazali skrb do ljudi, 
pokazali smo skrb do narave. 
Pokazali smo pozitiven odnos do vsega ustvarjalnega, podpirali 

smo tiste, ki skrbijo za naša polja, brigali se za društva in njihovo 
koristno delovanje. 

Hvaležni in polni upanja ste se večina odzvali našemu delu. 
Zato je bila stiska manjša in uspehi večji. 

Zato drage občanke in občani! 

Naj bo v teh dneh čim več prijateljskih pogledov, veliko lepih 
besed in preko njih tudi dejanj. 

Naj vaša roka ne zastane v dobrih delih. 
In naši soljudje naj bodo v teh dneh tudi bolniki in tisti, ki jih 

že dolgo nismo obiskali! So morda izgubili delo, so zaradi razbite 
družine čisto potrti in na dnu. 

Veliko lepih dogodkov bo organiziranih, obiščite jih in jih 
zaupajte svoji duši, ki tudi potrebuje spodbude za nova dejanja 
v novem letu. 

SREČEN ČLOVEK PRINAŠA BLAGOSLOV IN LAHKO 
OSREČI TUDI DRUGE! Zato vsem nam želim veliko sreče, 
da bomo prinašali blagoslov sebi in drugim in da bomo polni 
upanja in delovnega elana prestopili v novo leto. 

Beno Podergajs, 
župan občine Vojnik

Beseda župana

Božični in novoletni prazniki spreminjajo 
ljudi v prijatelje, narekujejo dobrovoljnost, 
podarjajo upanje in ustvarjajo razpoloženje 
toplega in iskrivega pričakovanja. 

Foto: J.V.

OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2012
Občinski svet je na 10. seji, ki je bila 24. novembra 2011, 

obravnaval osnutek proračuna za leto 2012. Pred obravnavo na 
občinskem svetu, so osnutek obravnavali tudi posamezni resorni 
odbori. Proračun še kljub predvideni zadolžitvi v višini 2.141 
tisoč EUR za investiciji v izgradnjo nizkoenergetskega vrtca 
v Vojniku in izgradnjo telovadnice v Vojniku ni uravnotežen, 
zato je treba do priprave predloga  proračuna prilive in odlive 
proračuna ustrezno uskladiti. 

V osnutku proračuna so planirani naslednji investicijski 
odhodki, ki so v večini sofinancirani iz sredstev državnega 
proračuna in proračuna Evropske unije:
 -  izgradnja igrišča na Frankolovem v višini 150 tisoč EUR, ob 

pogoju sprejetja občinskega prostorskega načrta (predvideno 
sofinanciranje iz ukrepa 322 v višini 106 tisoč EUR),

 -  izdelava projektov za širitev in rekonstrukcijo kulturnega doma 
v Vojniku v višini 20 tisoč EUR,

 -  zaključek investicije »centra kulture in ustvarjalnosti« v 
Kulturnem domu Vojnik v višini 50 tisoč EUR, 

 -  ureditev društvenih prostorov v gasilskem domu Nova Cerkev 
v višini 150 tisoč EUR (predvideno sofinanciranje iz ukrepa 
322 v višini 106 tisoč EUR),

 -  zaključek izgradnje nizkoenergetskega vrtca Mavrica v višini 
1.621 tisoč EUR (financiran iz 32. člena ZFO 200 tisoč EUR, 
sredstev strukture 451 tisoč EUR, čisti odhodek proračuna je 
tako 969 tisoč EUR in v tej višini je predvidena zadolžitev), 

 -  odhodek za  izgradnjo telovadnice v višini 1.348 tisoč 
EUR (financiranje iz sredstev za opremo 175 tisoč EUR, 
čisti odhodek 1.172 tisoč EUR in v tej višini je predvidena 
zadolžitev), možnost pridobitve tudi sredstev Eko sklada 
do 400 tisoč EUR, posledično bo nastal dodaten strošek pri 

izgradnji v višini do 150 tisoč EUR),
 -  zamenjava javne razsvetljave z varčnimi svetilkami v KS Nova 

Cerkev in Frankolovo ter delno v Vojniku, čisti odhodek občine 
je v višini 50 tisoč EUR), 

 -  asfaltiranje cest po aneksu dodatno 70 tisoč EUR,
 -  posodobitev ceste Lemberg pri gradu v višini 300 tisoč EUR 

(predvideno sofinanciranje iz ukrepa 322 v višini 212 tisoč 
EUR),

 -  zaključek izgradnje mostu Višnji vasi v višini 25 tisoč EUR, 
 -  odplačilo nakupa zemljišča za zbirni center v Vojniku v višini 

50 tisoč EUR,
 -  sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacij, čistilnih 

naprav, vodovodov in odlagališč (sredstva najemnine) v višini 
220 tisoč EUR,

 -  50 tisoč EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo različnih 
kanalizacij v občini,

 -  izgradnja kanalizacije Arclin v višini 270 tisoč EUR in 
kanalizacije Frankolovo v višini 90 tisoč EUR (predvideno 
sofinanciranje iz sredstev strukture v višini 200 tisoč EUR), 
izgradnja črpališča na desnem bregu Hudinje v znesku 60 tisoč 
EUR in manjši odsek kanalizacije v Novi Cerkvi,

 -  na področju vodooskrbe pričetek izgradnje vodovoda v Tomažu 
100 tisoč EUR ter kratek odsek vodovoda v Brdcih iz smeri 
Slovenskih Konjic v višini 20 tisoč EUR,

 -  zaključek izgradnje paviljona na Frankolovem v višini 79 tisoč 
EUR, 

 -  sredstva za nakup zemljišč v višini 120 tisoč EUR (za potrebe 
vodovoda Tomaž, igrišče Frankolovo in Socka ter drugi manjši 
nakupi).         

Irena Špegel Jovan
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DRUGI REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2011

Občinski svet je na 10. seji, ki je bila 24. novembra 2011, sprejel drugi rebalans proračuna za leto 2011. 

Strokovne službe

Prihodki so z drugim rebalansom proračuna nižji za 511 tisoč 
EUR in znašajo 8.149 tisoč EUR. Bistvene spremembe so nastale 
pri transfernih prihodkih občine.

Glede na to, da občina v tem letu ni prejela s strani Ministrstva 
za šolstvo in šport ustreznega sklepa za sofinanciranje investicije 
izgradnje telovadnice v Vojniku, se je postopek izvedbe investicije 
ustavil. Z rebalansom je tako nižji prihodek Ministrstva za 
šolstvo in šport v višini 152 tisoč EUR, ki je bil planiran iz dveh 
virov in sicer 100 tisoč EUR prihodka iz sektorja za investicije, 
ki se prenaša v naslednji leti, 52 tisoč EUR iz sektorja za opremo 
je bilo opredeljeno konkretno za leto 2011, zato so ta sredstva 
izgubljena.

Sredstva za sanacijo plazov so z rebalansom za 100 tisoč EUR 
nižja in so planirana v višini 350 tisoč EUR.

Prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije so planirani v 
višini 620 tisoč EUR, z rebalansom so nižji za 230 tisoč EUR za 
naslednji namen:

 -  za ureditev »centra kulture in ustvarjalnosti« v Kulturnem 
domu Vojnik v višini 42 tisoč EUR, saj je po razpisu vrednost 
celotne investicije nižja, posledično tudi sofinanciranje iz 
ukrepa 322 (razvoj podeželja),

 -  planiran ni prihodek iz ukrepa 322, kjer je bilo predvideno 
sofinanciranje v višini 85 tisoč EUR za izgradnjo igrišč 
(Frankolovo, Socka), vendar zaradi neustreznega statusa 
zemljišč, prijava na razpis ni bila narejena,

 -  sredstva leaderja za izgradnjo paviljona v Frankolovem v višini 
60.000 EUR se prenašajo v leto 2012, saj je prišlo do zamika 
izvedbe investicije,

 -  prihodek za sofinanciranje izgradnje nizkoenergetskega vrtca 
v Vojniku iz sredstev strukture je so nižje za 44.000 EUR, tudi 
zaradi zamika izgradnje, in se prenašajo v naslednje leto. 

Odhodki so z drugim rebalansom nižji za 1.642 tisoč EUR in 
znašajo 8.599 tisoč EUR.

Med posameznimi postavkami je prišlo do 
manjših povečanj in znižanj. Bistvene pa so 
naslednje spremembe:

Na področju družbenih dejavnosti so odhodki nižji za 1.422 
tisoč EUR, predvsem zaradi sprememb:

 -  nižja proračunska postavka za investicije za športno igrišče 
v višini 105 tisoč EUR (Frankolovo, Socka), saj zaradi 
neustreznega statusa zemljišča ni bila izvedena prijava za 
razpis za razvoj podeželja,

 -  postavka izgradnje nizkoenergetskega vrtca v Vojniku znaša 
616 tisoč EUR in je zaradi zamika gradbenih del nižja za 230 
tisoč EUR; razlika se prenaša v naslednje leto,

 -  izgradnja telovadnice v Vojniku se je iz planiranih 1.138 tisoč 
EUR znižala na 100 tisoč EUR iz zgoraj navedenega vzroka; 
(izdelani so bili tako le projekti v vrednosti 100 tisoč EUR.

Sredstva na področju komunale so se znižala za 
61 tisoč EUR, in sicer:

 -  investicija v javno razsvetljavo – zamenjava obstoječih cestnih 
svetilk z varčnimi, je bilo predvidena v letu 2011 v KS Nova 
Cerkev v višini 27 tisoč EUR; z rebalansom je planiranih le 
6 tisoč EUR za dokumentacijo za zamenjavo svetilk v KS 
Frankolovo in Nova Cerkev ter še delno Vojnik za prijavo na 
razpis, s katerim se bomo s skupnim projektom koroških občin 
prijavili konec leta, investicijo pa izvedli v naslednjem letu, 

 -  postavka izgradnje čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo 
je nižja zaradi proračuna davka na dodano vrednost v višini 50 
tisoč EUR in je planirana v znesku 381 tisoč EUR.

V proračunu je bila predvidena zadolžitev v skupni vrednosti 
1.416 tisoč EUR. Zaradi zamika investicije na področju 
družbenih dejavnost, je tako z rebalansom nižja zadolžitev kot 
je bilo predvidena:

 -  za izgradnjo telovadnice v Vojniku se je plan zadolžitve znižal 
iz 986 tisoč EUR na 100 tisoč EUR,

 -  za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku je bila planirana 
zadolžitev v višini 245 tisoč EUR, z rebalansom ni planirane 
zadolžitve za ta namen,

 -  nespremenjena je ostala planirana zadolžitev izgradnje mostu 
Višnja vas in vodovodov Hrenova ter Jankova v skupni višini 
185 tisoč EUR.

Občina je od Ministrstva za finance že prejela predhodno 
soglasje k zadolžitvi v višini 1.416 tisoč EUR. Zaradi nižje 
predvidene zadolžitve in ročnosti kreditov, smo prejeli novo 
soglasje k zadolžitvi v višini 285 tisoč EUR. Občina se je uspešno 
prijavila na razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki 
omogoča zadolževanje občin pod ugodnimi pogoji. V teku je tako 
postopek zbiranja primerljivih ponudb bank, nato sledi še končno 
soglasje Ministrstva za finance k sklenitvi pogodb o zadolžitvi.   

Irena Špegel Jovan
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Strokovne službe

Pokličite 
pravega 
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...

An
dr

ej
 Z

em
e 

s.p
., C

es
ta

 n
a 

Do
br

ov
o 

85
, 3

00
0 

Ce
lje

22OgledalO 11/72 3. november 2009

Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Meritve hitrosti bomo izvajali na odsekih občinskih cest in 
na odsekih državnih cest v naseljih na območju občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vojnik in Zreče, 
predvsem na območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, v 
predelih, kjer je večje število pešcev, kolesarjev, v 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. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili 
dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. S 
plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, 
v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. 

To bo že druga tovrstna akcija Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva, saj smo prvo izvedli na koncu preteklega leta. 
Prve meritve hitrosti, ki so bile na območju navedenih občin že 
opravljene, so pokazale, da je problematika prevelike hitrosti 
velika, zato je osnovni namen meritev hitrosti predvsem 
preventivno delovanje in umirjanje prometa v naseljih. 

Zadovoljni bomo, če bomo po zaključku akcije in njeni analizi 
ugotovili, da je kršitev vedno manj, oziroma da prihaja do 
minimalnih prekoračitev dovoljene hitrosti. 

mag. Nataša Kos,  
Medobčinski inšpektoriat in redarstvo 

Meritve hitrosti v 
cestnem prometu
Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo 

konec meseca oktobra in v novembru 2011 
ponovno začel z izvajanjem meritev hitrosti v 
cestnem prometu. 
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Svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč

Mestna občina Celje skupaj s Policijsko upravo Celje, Svetom in preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Občini Vojnik in 
drugimi smo se vključili v projekt »ŠE VEDNO VOZIM, VENDAR NE HODIM, zato smo v sodelovanju pripravili 19. novembra 
2011 ob 17.00 uri spominsko slovesnost s prižigom trajnostne sveče pri Mladinskem centru v Celju na križišču Stanetove, Vrunčeve 
in Levstikove ulice. SPV Vojnik je v domačem kraju na vidnih mestih izobesil nekaj letakov, kateri nas opozarjajo na nespoštovanje 
prometne zakonodaje in kulture, zato naj bodo ti letaki v opomin predvsem neobzirnim voznikom.

SPV Občine Vojnik se je vključil v projekt »za manj mrtvih 
na cestah«, kjer je vse prisotne pozdravil in nagovoril podžupan 
Občine Vojnik g. Branko PETRE in opravičil odsotnost župana g. 
Benedikta Podergajsa. Skupina otrok osnovne šole Nova Cerkev 
je izvedla kulturni program kateri so ob svečko položili tri šopke 
belih rož. Osnovna šola Ljubečna pa je s svojim lastnoročno 
izdelanim prispevkom sodelovala pri tem projektu.

Hvala mentorici osnovne šole Nova Cerkev, ta spominska 
slovesnost naj ostane trajni opomnik in naj nas spominja na vse 
umrle in poškodovane v prometnih nesrečah in sočustvujmo 
skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

Smrt ali poškodba v prometni nesreči je za vsakega nenaden 
in povsem nepreviden, silovit in travmatičen dogodek, ki ima 
dolgotrajen ali celo trajen vpliv na življenje celotne družine.

SPV je organizacija, katera je dolžna opozoriti in spomniti, 
da je čas z opozorilom STOP CESTNI MORIJI z nalogo da 
poskrbimo zmanjšati ali vsaj zaustaviti, da ne bi naraščalo število 
poškodovanih in trpečih zaradi izgube ljubljene osebe, ne samo 
pri nas, temveč po vsem svetu, ko se na koncu leta prišteje več 
milijonov novo trpečih zaradi posledice prometnih nesreč, je 
občutek žalosti in nemoči še toliko večji.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je odgovor 
na potrebo zaščite žrtev prometnih nesreč po javnem priznanju 
njihovega trpljenja in izgube in naj vsak preudaren voznik 
prispeva vsak dan k prijaznejši in varnejši vožnji ter sploh 
življenju v prometu, zato ne dovolimo, da bi nas rezultati 
sodobne tehnologije zapeljali v skušnjavo, prehitro vožnjo in 
kršenja prometnih pravil in ne pozabimo, da v prometnem vrvežu 
nismo sami.

Moje spoznanje je, da prometna kultura postaja iz dneva v dan 
bolj zaskrbljujoča in nad njo se zamislimo trezno vsi skupaj in 
vsak posameznik, preden sedemo za volan.

Ob tej priliki se zahvaljujem za lepo izpeljano akcijo g. Suzani 
Tajnik in povezovalki programa Alji Tihle-Hren.

Kocman Jože

Občinski odbor Vojnik
Želimo vsem občanom občine Vojnik čim lepše doživeto praznovanje božiča in vstop v novo leto!

 V letu 2012 in naprej želimo, poleg osnovnih potreb za zadovoljno življenje, kot so zdravje, medsebojna ljubezen, razumevanje 
v družini, medsebojna strpnost, občutek varnosti, zadostno zadovoljevanje materialnih potreb; tudi vsakemu resnično osebno 
svobodo, socialno varnost in socialno vključenost.

Vsak naj uveljavlja svoje pravice in svoboščine do tam, da ne omejuje enakih pravic in svoboščin drugega - sočloveka.

Vsi sprašujmo, iščimo in skušajmo najti!

mag. Adolf Videnšek, 
predsednik odbora
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 terapevtska ročna masaža
 reflekconska masaža stopal
 klasična švedska masaža
 pedikura

Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

ROČNA MASAŽA NA 
DOMU - MAZZI

www.mazzi.si

Umirjenost in pamet  
za volanom, sta življenje

Zima je pred vrati in naši jekleni konjički, bi od 15. Novembra že morali biti opremljeni s predpisano zimsko 
opremo, vendar pa policisti ugotavljamo, da nekaterim voznikom,  lastna varnost in varnost drugih udeležencev v 

cestnem prometu, še vedno ne pomeni toliko, da bi svoja vozila pripravili na najhladnejši letni čas. 
Zima je čas, ki nas navdaja z veseljem in praznično decembrsko 

vzdušje v nas prebuja iskrivi nemir  v pričakovanju barvitega 
dogajanja okoli nas. Darila, okraski, bogato obložene trgovine 
in okrašene ulice ter vasi,  željno pričakujejo še tisto zadnjo piko 
na i - sneg, ki praznike naredi še posebej lepe in vznemirljive, 
seveda pa prinese tudi nevšečnosti na cestah, na kar bi vas rad še 
posebej opozoril. 

Že samo hladnejši zrak pripomore k temu, da oprijem naših 
pnevmatik z voziščem ni več tak, kakršen je v toplejšem vremenu, 
saj se guma skrči in postane trša, s tem pa je tudi oprijem slabši,  
zavorna pot daljša, zaradi česar je zelo pomembno, da v zimskem 
času vozilo opremimo z mehkejšimi zimskimi gumami, ki nudijo 
boljši oprijem z voziščem in s tem seveda večjo varnost. Zimska 
pnevmatika je označena s kratico M+S (mud and snow - blato in 
sneg), najmanjša dovoljena globina kanalov v gumi pa je 3 mm, 
čeprav imajo zdajšnje zimske gume večinoma že vse zimske 
indikatorje obrabe, kateri nam pokažejo, ali je guma še primerna 
za vožnjo v zimskih razmerah, vidimo pa lahko, kdaj so se kanali 
obrabili do globine pod 4 mm.   

Med zimsko opremo sodijo tudi zimske verige, katere so seveda 
obvezne, če našega vozila nismo obuli v zimske pnevmatike, 
vendar pa policisti  in prometni strokovnjaki  vedno svetujemo 
voznikom, da pozimi na vozila namestijo dobre  zimske gume, 
ki se hitro in učinkovito odzivajo tako na ohlajene, mokre, kakor 
tudi na zasnežene vozne razmere. Zakon za tiste, ki svojega 
vozila ne bodo ustrezno opremili za zimo, predvideva 120 EUR 
globe. 

Sneg, mraz, led, megla pa seveda ne vplivajo samo na vozišče 
in pnevmatike na našem vozilu, ampak tudi na ostale vitalne dele 
našega vozila in tudi na voznike. Pogosto na cestah v jutranjem 
času srečujemo zasnežena in zamrznjena vozila, katerih stekla 
so popolnoma zaledenela, voznik pa si na vetrobranskem steklu 

avtomobila očisti le nekaj centimetrov vidnega polja in se s 
tako očiščenim vozilom,  hrabro poda v jutranji prometni vrvež. 
Takšno ravnanje je skrajno tvegano in nevarno, tako za voznika 
kakor za druge udeležence v prometu, katere tak malomarnež 
ogroža zaradi slabega pregleda nad dogajanjem v prometu. 
Voznik je dolžan pred začetkom vožnje svoje vozilo očistiti in si 
omogočiti normalno vidljivost, s strehe pa mora očistiti sneg in 
led, da mu ta med vožnjo ne bi padal z vozila. Če tega ne stori, ga 
lahko policist oglobi s kaznijo 200 EUR, kar pa je v primerjavi 
s tem, da lahko povozi pešca zaradi tega, ker ga skozi majhno 
odprtino ni videl, še precej mila kazen. Vsi se moramo zavedati, 
da v zimskem času priprava našega vozila po navadi pač vzame 
malo več časa, zaradi česar naj nam ne bo pretežko uro za bujenje 
nastaviti kakšnih deset minut bolj zgodaj, s čimer bomo pridobili 
čas za pripravo našega vozila in nas samih na vožnjo v manj 
prijaznih zimskih okoliščinah. 

Ko zapade sneg in ga zimske službe splužijo ob rob cestišča, 
po navadi vozišče postane ožje, s čimer se upočasni pretočnost 
prometa, kar pri nekaterih voznikih sproža slabo voljo, 
negodovanje in celo bes. Za volan sedemo umirjeni in se pred 
začetkom vožnje sprijaznimo z dejstvom, da bo naša vožnja v 
zimskih ali meglenih razmerah trajala nekaj minut dlje kakor v 
normalnih. Z jeznim hupanjem, kletvicami in udarci po volanu, 
voznika dvajset  metrov pred nami nikakor ne bomo prepričali, 
da bo zaradi tega, ker se nam mudi v službo, zapeljal v rdečo 
luč ali pa pospešil v zaledenel ovinek. Med vožnjo moramo, 
sploh v oteženih pogojih, kakršne nedvomno prinaša zima, voziti 
umirjeno, pametno in vožnjo prilagajati voznim razmeram, ki se 
pozimi lahko hitro spreminjajo, s čimer bomo največ naredili za 
varnost v prometu. 

Vsem skupaj želim lepe in varne praznike ter veliko sreče v 
prihodnjem letu 2012! 

Aleš Štorman 

NOVOLETNO VOŠČILO 
VINOGRADNIKOM

Ko si v teh predprazničnih decembrskih dneh segamo v roke in izrekamo najboljše 
želje, imamo v mislih predvsem zdravje, srečo in zadovoljstvo. Vse to in še mnogo 
lepih želja vam želim, spoštovane 

vinogradnice in vinogradniki, v letu, ki prihaja. Obilo sonca in lepega vremena, 
obilo lepih trenutkov v vaših vinogradih, v jeseni pa zopet lepo zrelo in sladko 
grozdje.

Mirko Krašovec, 
predsednik VVD Vojnik
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S podjetjem CGS iz Ljubljane smo pripravili strategijo 
izgradnje sistema za opozarjanje pred poplavam, ki bo v končni 
fazi deloval avtomatsko s pomočjo radarskih meritev pretokov 
oziroma nivojev vodotokov. Prva faza projekta je stekla v mesecu 
juliju, ko sta bili nameščeni merilni letvi pri mostu čez Hudinjo 
v Vojniku in v Socki. 

Letvi sta namenjeni spremljanju nivoja vode predvsem v 
povezavi med višino v koritu – odčitkom na letvi - ter višino 
razlite poplavne vode v okolici. Zbrani podatki bodo osnova za 
izdelavo računalniškega modela poplavne ogroženosti razlivnih 
površin, kar bo osnova za samodejno alarmiranje ob povišanih 
vodostajih. 

V ta namen prosimo vse občane, da označijo oziroma izmerijo 
višino vode, hkrati pa si zapišejo uro in nivo, do katerega je 
voda segala. Za izdelavo modela je potrebno čim večje število 
podatkov, ki jih sporočite Irmi Blazinšek. 

V imenu vseh pripadnikov enot in članov Štaba civilne zaščite 
Vam želim lepe božične praznike in vse dobro v novem letu. 

Arnold LEDL,  
poveljnik Štaba CZ

Civilna zaščita
V mesecu maju je bil sprejet sklep, da začnemo aktivno spremljati višino poplavnih vod v občini Vojnik.

Ekološko kmetovanje
 Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja obsega približno 25 ur in je izveden v dveh sklopih. Prvi sklop, ki ga imenujemo teoretični 

del tečaja, izvedemo v dveh zaporednih dneh v predavalnici; drugi sklop, ki ga imenujemo praktični del, pa v enem dnevu, ki je v 
celoti namenjen strokovni ekskurziji. 

  Teoretični del tečaja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje 
izvajamo vsako leto običajno v jesenskem delu leta oziroma 
glede na interes tudi prej. Praktični del pa v času vegetacije 
(spomladansko poletni čas) naslednjega leta. 

Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja ponudi celovit vpogled 
v ekološko kmetovanje, zato ga priporočamo vsem, ki se odločajo 
za vstop v ekološko kmetovanje, kot tudi tistim, ki že ekološko 
kmetujete. Tečaj priporočamo tudi uporabnikom ekoloških živil 
in drugim, ki jih zanima tovrstna pridelava. 

V okviru tečaja predstavimo pravno formalne okvirje ekološkega 
kmetovanja, organiziranost ekoloških pridelovalcev, pomen 
kontrole v ekološkem kmetovanju in osvetlimo najpomembnejša 
področja, ki v času preusmeritve kot tudi kasneje vplivajo na 
uspešnost kmetije. Predstavljene so strokovne podlage s področja 
rastlinske pridelave (kompostiranje, zaščita rastlin, obvladovanje 

plevelov, gnojenje, oskrbovanje travnikov itd.) ter živinoreje 
(preureditev hlevov, krmljenje živali …). Opredelimo tudi možne 
načine trženja ekoloških kmetijskih pridelkov in živil. V zadnjem 
dnevu tečaja pa si v okviru strokovne ekskurzije ogledamo nekaj 
dobrih praks ekološkega kmetovanja v Sloveniji.  

Če želite v prihodnje pridobiti več informacij o ekološkem 
kmetovanju in ste zainteresirani za udeležbo na tečaju, se 
lahko prijavite pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu na 
posameznih izpostavah za kmetijsko svetovanje KGZS –Zavoda 
Celje oziroma direktno pri specialistu za ekološko kmetovanje 
(tel.: 03/42-55-513 ali mitja.zupancic@ce.kgzs.si). Na osnovi 
prijav razpišemo termin tečaja in vse prijavljene povabimo na 
razpisano izobraževanje. 

Mitja Zupančič,  
univ.dipl.inž.zoot.
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LEK  je dokument, ki občino, njene prebivalce in dejavnosti 
usmerja  k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju podatkov 
o porabi in rabi energije. Na osnovi teh podatkov je možno 
uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE), energijsko 
učinkovitost posameznikov, skupnosti v občini in dejavnosti ter 
možnost uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) in pa seveda 
pridobivanje 

Sprejeti LEK pa je tudi eden od pogojev za pridobivanje 
finančnih spodbud na razpisih. V mesecu oktobru 2011 je Eko 
sklad objavil Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za 
nizko energetsko in pasivno gradnjo stavb v lasti občin. Na 
občini smo ocenili, da bi lahko na tem razpisu kandidirali s 
prijavo telovadnice Vojnik. 

LEK je pokazal, da imamo energetsko stanje javnih objektov 
zelo zadovoljivo oz. bistveno nad slovenskim povprečjem, kar 
je posledica novogradenj in adaptacij v zadnjih letih. Najslabše 
je bilo energetsko stanje v vrtcu Mavrica Vojnik na Prušnikovi 
ulici, ki pa se bo z rušitvijo in novogradnjo energetsko 
učinkovitega objekta, izboljšalo. Te ukrepe bo treba urediti še v 
enoti Frankolovo. 

Energetsko stanje pa je precej slabše v stanovanjskih objektih. 
Na tem področju bo v prihodnje potrebno tudi na občinskem 
nivoju motivirati naše občane za izvedbo ukrepov učinkovite 
rabe energije. 

Odprti razpisi za izboljšanje energetskega stanja so objavljeni 
na spletni strani Eko sklada: 

http://www.ekosklad.si/html/kdo/index.html. 

PRENOVA SISTEMA JAVNE RAZSVETLJAVE 

Občina Vojnik pa je v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 
109/2007, 62/2010), ki določa ciljne vrednosti glede porabe 
električne energije za javno razsvetljavo, pristopila k prenovi 
omrežja javne razsvetljave. Del omrežja v krajevni skupnosti 
Vojnik je bil prenovljen lani, zdaj pa se prijavljamo na razpis 
za prenovo preostalega omrežja javne razsvetljave (KS Nova 
Cerkev in Frankolovo ter del Vojnika). 

V Občini Vojnik je skupno 546 svetilk, ki spadajo pod javno 
razsvetljavo in 38 prižigališč. Nameščenih je še 82 svetilk, ki ne 
spadajo pod javno razsvetljavo in se ne napajajo iz obstoječih 
prižigališč javne razsvetljave. V občini so 203 svetilke, ki ne 
ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010). Sem spadajo 
tudi svetilke tipa AXIAL, ki ne ustrezajo omenjeni uredbi zaradi 
nepravilnega pokrova svetilke, vendar so v njih vgrajene varčne 
sijalke. Ostali tipi svetilk so AX1, CD, CF-S, CX, DEKOR-14, 
DEKOR-7, KA, NN6, ST-S, UL ter UL-MALA. 

Nameščenih je 343 svetilk, ki ustrezajo Uredbi o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 
81/2007, 109/2007, 62/2010). Ustrezne svetilke so tipa CX200, 
KAOS, LUNOIDE, MODUS in ONIKS. Skupna izračunana 
moč nameščenih svetilk je 44,610 kW. Izračunana letna poraba 
energije svetilk je 178,440 MWh. 

Predviden prihranek po projektantskem predračunu je 53.066 
kWh.    

Jelka Gregorc

Lokalni energetski koncept - LEK
Zaradi potrebe po izboljšanju energetskega stanja, sta bila v sprejeta dva osnovna in pomembna dokumenta: Resolucija o 

nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS št. 57/04) in Energetski zakon (Ur. l. RS št. 27/07). Ta zakon usmerja in nalaga 
občinam izvajanje programov učinkovite rabe energije, uporabo obnovljivih virov energije, k zmanjševanju energetske odvisnosti 
od zunanjih dobaviteljev energije, energetski učinkovitosti uporabljene energije in zanesljivosti uporabljenih virov energije. Vse te 
naloge zahtevajo izdelavo lokalne strategije rabe energije oziroma izdelavo dokumenta LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - LEK. 

Foto: J Vovk
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Učinkovita raba energije v 
lokalnem okolju

Eden osrednjih ciljev evropske energetske politike do leta 2020 je zmanjšati rabo primarne energije za 20 odstotkov. Stroškovno 
najučinkovitejši način zmanjševanja porabe je energetska učinkovitost. V Sloveniji smo na nacionalni ravni sprejeli Nacionalni 
akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016, ki predvideva tudi ukrepe za izboljšanje učinkovitosti rabe električne 
energije. Predvidene so finančne spodbude za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji, gospodinjstvih, terciarnem sektorju 
in prometu. K izboljšanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov lahko pomembno pripomore uporaba 
sodobnih tehnologij. Učinkovita raba električne energije ima dvojni učinek, in sicer zmanjšanje stroška za plačilo električne energije 
in posredno ohranjanje naravnega okolja, ker se tako izognemo izgradnji novih proizvodnih in prenosnih kapacitet. S preprostimi 
ukrepi, ki terjajo zgolj spremembe določenih navad, lahko vsak pripomore k učinkovitejši rabi električne energije.

Najpomembnejši načini spodbujanja učinkovite 
rabe energije so: 

•  Učinkovita razsvetljava. Za osvetlitev porabimo znaten delež 
energije, poleg tega poraba na tem področju hitro narašča. 
Povečati bo treba učinkovitost razsvetljave v gospodinjstvih, 
pisarnah in v industriji ter učinkovitost javne razsvetljave. 
K temu bo pripomogla uporaba izboljšanih tehnologij na 
tem področju. Učinkovitost lahko povečamo z izboljšanimi 
fluorescentnimi svetili (elektronski balasti, izboljšane 
kompaktne varčne sijalke itd.) in z razvojem svetil na osnovi 
tehnologije svetlečih diod.

•  Ogrevanje in hlajenje s toplotnimi črpalkami. Toplotne 
črpalke se uporabljajo za ogrevanje ali hlajenje stavb ter 
v industrijskih procesih. Za svoje delovanje potrebujejo 
sorazmerno malo energije. Tak način ogrevanja oziroma 
hlajenja je energetsko zelo učinkovit in pripomore k znatnemu 
znižanju porabe primarne energije ter k manjšim emisijam 
CO2 na račun večje porabe električne energije.

•  Promet. Uporaba električnih tehnologij v prometu prinaša, 
v primerjavi z drugimi viri energije, večjo učinkovitost. 
Alternativa cestnemu prometu so vlaki, s katerimi je mogoče 
prevažati tovor veliko učinkoviteje kot po cesti. K manjši 
porabi primarne energije in zmanjšanju izpustov CO2 bodo 
prispevala tudi osebna električna vozila, seveda pa se bo zato 
povečala raba električne energije.

•  Električne naprave v gospodinjstvih pomenijo približno 
četrtino skupne porabe električne energije. Zmanjšamo jo 
lahko s sodobnimi energetsko učinkovitejšimi napravami. 
Potencial za izboljšanje učinkovitosti je tudi v zmanjšanju 
porabe naprav v stanju pripravljenosti.

Viri: 

• Statistični urad RS 

• http://www.slovenija-co2.si 

•  http://www.gen-energija.si/si/o-energiji/ucinkovita-raba-
energije/ 

dr. Marinka Vovk 
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Društva

ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

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

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

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

Biti boter nekomu ali nečemu že samo 
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev 
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski 
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM 
in hvala Bogu za takšne ljudi.  

Sonja Jakop

15. OKTOBER – DAN KMETIC

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

Veronika Marguč

OGLEDALO 72 ok.indd   45 27.10.2009   12:59:55
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INVESTICIJE V LETU 2011
IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA VOJNIK 

Izgradnjo nizkoeenergetskega vrtca smo začeli v mesecu juliju 2011. Izbrani izvajalec del je podjetje Ceste mostovi Celje.  
Vrednost investicije znaša 2.242.000,00 EUR. 

Investicije

Občina je za navedeno investicijo pridobila sredstva iz naslova 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve »Regionalni  
razvojni programi« in razvojne prioritete »Razvoj regij« v višini 
807.491,00 EUR. 

Projekt zajema izgradnjo 1.367,5 m2 novih površin: pritličju 
11 igralnice, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, 
večnamenski prostor, športno igralnico, kuhinjo, gospodarske 
in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter 
komunikacijski del etaže. 

Terminski plan izgradnje se je podaljšal zaradi nepričakovanega 
plazenja terena na vzhodni strani objekta. Tako je bilo nujno 
potrebno zaščiti gradbeno jamo in z zagatnicami zaščiti gradnjo 
objekta. Glede na zamudo bodo dela zaključena do začetka 
aprila-maja 2012. 

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE 
NAPRAVE FRANKOLOVO 

NIVO Celje je bil izbrani izvajalec za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave Frankolovo. 

Skupna vrednost projekta znaša 730.000,00 EUR. 

Projekt je sofinanciran iz naslova Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v 
okviru prednostne usmeritve »Regionalni  razvojni programi« in 
razvojne prioritete »Razvoj regij« v višini 282.566,00 EUR 

Nadzor nad navedenim projektom je izvajalo podjetje Navor 
Celje. 

Občina Vojnik je s tem dosegla cilj in namen projekta: 
izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem 
programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena 
s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami. Pomembno 
je, da bomo s projektom dosegli zmanjšanje vplivov na okolje, 
ohranitev naravnih virov in eko sistemov, izboljšanje kvalitete 
podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih 
pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, nadalje izboljšanje 
pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje 
ciljev regionalnega razvojnega programa. 

V mesecu novembru je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje 
za glavni zbirni fekalni kanal. Prav tako pa je v teku pridobivanje 
uporabnega dovoljenja za čistilno napravo. 

OBNOVA  FASADE NA POŠ NOVA CERKEV 

 Občina Vojnik je na POŠ Nova Cerkev z izbranim izvajalcem 
Vezjak in partnerji d.n.o. zaključila gradbena dela na južnem in 
zahodnem 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 

Foto: J Vovk
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Investicije

ter montaža odkapne pločevine sredinskega simsa. 

 Navedena dela v vrednosti 27.135,40 EUR. 

 PRIREDITVENI PAVILJON FRANKOLOVO 

Predmet projekta »Prireditveni paviljon Frankolovo« zajema 
rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega objekta v parku 
Frankolovo. Namen je vzpostaviti kvalitetne pogoje za izvajanje 
prireditev, ki se v kraju izvajajo na mnogih področjih. 

 Vrednost projekta znaša 87.270,00 EUR. Navedeni projekt 
se sofinancira iz naslova Lokalne razvojne strategije občin 
Celje, Laško, Štore in Vojnik, v okviru 4. Osi, kjer je glavni 
cilj spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih 
območij. 

 Dela na objektu izvaja podjetje Kongrad, d.d. Nadzor nad 
projektom vrši AZ-inženiring. 

 CENTER KULTURE IN USTVARJALNOSTI 
VOJNIK 

Osnovni namen obnovitve Kulturnega doma Vojnik je izboljšati 
pogoj za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti. 

 Posodobitev prostorov zajema: obnovo odrskih prostorov 
in ureditev dostopa do novih prostorov, ureditev podstrešja, 
sanacija fasade, ureditev mansarde, zagotovitev ustreznih 
tehničnih prostorov in komunikacije za funkcioniranje na novo 
pridobljenih površin. 

 Projekt v skupni  vrednosti 231.000,00 EUR,  sofinancira 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja iz ukrepa Obnova 
in razvoj vasi ukrep 322 v višini 172.067,00 EUR. 

 UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE V ČREŠNJICAH 

 V objektu pri cerkvi V Črešnjicah se bodo v mesecu novembru 
2011 pričela izvajati dela na objektu. Namen je zagotoviti 
primerne prostore v namen mrliške vežice. Dela bo izvajal izbrani 
izvajalec del podjetje ODER d.o.o. Vrednost del znaša 35.000,00 
EUR. V pripravi je dogovor, ki ureja lastniška razmerja. 

 IZGRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU ČEZ 
HUDINJO V VIŠNJI VASI 

 V mesecu septembru 2011 je podjetje Maptrade d.o.o.iz 
Slovenske Bistrice pričelo z izvajanjem projekta »Izgradnja 
nadomestnega mostu čez Hudinjo v Višnji vasi«. 

 Vrednost del znaša 125.720,54 EUR. 

 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. 

 Strokovni nadzor izvaja podjetje Paritet d.o.o. Dela bodo 
zaključena v mesecu novembru 2011. 

 IZGRADNJA TELOVADNICE OŠ VOJNIK 

 Ceste mostovi Celje so kot izvajalec del bili izbrani za izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektne dokumentacije za izvedbo del, izgradnje telovadnice 
in nabava opreme za  telovadnice. Pogodbena vrednost znaša 
2.285.290,80 EUR. 

 Projekt sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, sektor 
za investicije v višini 617.388,00 EUR in sektor za šport v 
višini 175.640,00 EUR. Projekt  bomo pričeli izvajati ko bo 
Ministrstvo za šolstvo in šport izdalo sklep o začetku gradnje in 
sofinanciranju projekta. 

 Projekt smo v mesecu novembru 2011 prijavili tudi na razpis 
EKO sklada. 

  Vesna Poteko, mag. 

Foto: J Vovk
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Krajevne skupnosti

Vstopili smo v zadnjih štirinajst dni leta 2011. 
Ob koncu vsakega leta po navadi analiziramo, 
kako so se uresničila naša pričakovanja in v 
kolikšni meri nam je uspelo uresničiti obljube. 

V KS Vojnik smo za leto 2011 načrtovali in pripravljali plan 
del, v katerega  smo vključili potrebe ljudi na vseh področjih 
naše krajevne skupnosti.  Mnogo predlogov še ostaja v planih za 
leto 2012, nekaj  pa  jih z velikim veseljem lahko označimo kot 
"zadeve v  teku" ali "izpeljane". Ena takšnih je most v Višnji vasi, 
dokončana so dela pri kulturnem domu, uspešno je bil saniran 
plaz Koštomaj, v izgradnji je vodovod Jankova. 

Trenutno je v izgradnji nizkoenergetski  vrtec, pozitivno je bil 
rešen razpis za izgradnjo telovadnice, potrebna je še potrditev 
sofinanciranja, nekaj cest je dobilo asfaltno prevleko, uredilo se 
je parkirišče pri pokopališču ... 

V planu del pa naštetih uresničenih projektov ne bi mogli 
izvesti brez strokovne podpore zaposlenih v občinski upravi, 
župana, občinskega sveta … 

Načrtov je še  veliko. Nujno potrebno je pripeljati vodovod 
do vsake hiše, kar je že naša dolgoletna želja, zgraditi čim 
več kanalizacijskega omrežja, asfaltirati  še veliko  cest, zelo 
pomembna  je tudi izgradnja pločnikov in kolesarskih stez, 

nadaljevanje izgradnje protipoplavnih rešitev in nasipov na reki 
Hudinji vse do Arclina, celovite ureditve pa je potrebno tudi 
pokopališče z mrliško vežico. 

Z vsako pridobitvijo želimo  ljudem omogočiti  boljšo kakovost 
življenja.  Eni nas pri teh korakih podpirajo in spodbujajo, drugi, 
k sreči je teh manj, pa ne morejo iz svoje kože, da ne bi zase 
iskali koristi. Pri tem ne pomislijo, da postavljajo  pod vprašaj 
ne samo svoja,  ampak tudi sredstva davkoplačevalcev, torej nas 
vseh. K večji kakovosti življenja pa v veliki meri pripomorete 
številni delovni člani različnih društev, organizacij, šole, obeh 
vrtcev, ki s svojimi  dejavnostmi bogatite življenje kraja in mu 
dajete utrip. 

Pred vrati je zima in kakor vsako leto, bomo tudi v letošnji 
zimi skrbeli za prevoznost in posip cest. Pogodbe z orači smo že 
podpisali, tako da zdaj čakamo na sneg. Če bi ga lahko naročali, 
bi ga naročili eno  pošiljko pred božičnimi prazniki, ki bi zalegla 
tudi za novoletne in potem še eno v času zimskih počitnic. Ker pa 
to ni v naši moči, bomo upali, da bo zima prijazna. 

K prijaznemu obrazu zime naj narišem nasmeh z željo, 
da doživite mirne božično-novoletne praznike, leto 2012 pa 
naj bo prepleteno z zdravjem, mirom in trenutki, ki lepšajo 
življenje.  

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica KS Vojnik 

KS Vojnik
Spoštovani sokrajani, sokrajanke, bralke in bralci Ogledala. Dnevi, ki jih je narava namenila prijazni, barviti, 

dolgo topli in letos tudi s pridelki bogati jeseni, so se iztekli. 

Kaj planiramo
Plan komunalnih in drugih investicij ter vzdrževanja komunalnih objektov v KS Nova Cerkev iz sredstev 

proračuna občine Vojnik za leto 2012.

USTANOVE 
1. Ureditev strehe na poslovno stanovanjskem 
objektu Nova Cerkev 22 (zamenjava celotne 

kritine in žlebov, po potrebi tudi les). 
2.  Izgradnja prizidka za društvene prostore pri gasilskem domu 

Nova Cerkev (idejni projekti izdelani). 
3.  Ureditev prostorov v POŠ Socka za potrebe vrtca. 

POKOPALIŠČE 
1.  Pri vhodu v mrliško vežico  v Novi Cerkvi dokončati vetrolov, 

z montažo harmonika vrat. 
2.  Tlakovanje peš poti na starem in novem delu pokopališča. 

KANALIZACIJA 
1.  Izdelava projekta in nadaljevanje izgradnje kanalizacije v 

Novi Cerkvi (šola,  Založnik, Jesenek itd.), v Polžah (Samec 
in drugi) s priključitvijo na čistilno napravo. 

2.  Ureditev kanalizacije v Trnovljah pri Socki v dolžini 80 m, z 
položitvijo betonskih  cevi s soudeležbo krajanov (od Sitar, 
Trnovlje 8 do Trnovšek, Trnovlje 11). 

PLOČNIKI 
1.  Izgradnja pločnika v dolžini 2,5 m in širini 1,20 m v Novi 

Cerkvi pri hiši Klinc (pri Mark), Nova Cerkev 23, ureditev 

prehoda za pešce od stavbe Nova Cerkev 22 (pošta, KS) do 
hiše Nova Cerkev 23, Klinc in izdelava malega projekta zaradi 
prehoda. 

2.  Odkup zemljišča (last Nežike Hudohmet) in Izgradnja pločnika 
od centra Nove Cerkve proti novemu naselju (od hiše Nova 
Cerkev 30,  Turk  do hiše Nova Cerkev 14, Oprešnik) v dolžini 
80 m. 

3.  Odkup zemljišča (last Karla Šiliha) in izgradnja pločnika ob 
regionalni cesti Nova Cerkev - Socka (od hiše Nova Cerkev 
39, Šilih do osnovne šole) v dolžini 120 m. 
  

IGRIŠČA 
1.  Odkup zemljišča (last Marije Jeram) in ureditev manjšega 

travnatega igrišča za  mali nogomet pri obstoječem asfaltiranem  
igrišču v Novi Cerkvi. 

2.  Odkup zemljišča za izgradnjo igrišča v Socki (po sprejetju 
prostorskega plana s  strani Ministrstva), izdelava projektov in 
izgradnja  igrišča  v Socki. 

3.  Odkup zemljišča (last Vilija Šumra) in izdelava 
projektov  za  izgradnjo igrišča v  Lembergu.  
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Krajevne skupnosti

MOSTOVI 
1.  Obnova mostu v Hrenovi pri Petre preko reke Dobrnice 

(dobetoniranje opornih zidov, betonska plošča že pripravljena 
za montažo). 

2.  Obnova mostu v Hrenovi (proti Pozjak) preko Hudinje. 
3.  Zamenjava mostnic na mostovih v Polžah (pri Samcu), v 

Lembergu (pri gasilskem  domu in pri hiši Lemberg 12/a, 
Felicijan), v Novi Cerkvi (pri Dokler, Nova Cerkev 2 - 
Šmarčan, Višnja vas). 

4.  Obnova oboka mostu na cesti Socka - Trnovlje (pri Delčnjak, 
Trnovlje 15). 

PREHODI ZA PEŠCE 
1.  Ureditev prehoda za pešce v Socki na regionalni cesti Socka-

Vitanje (med trgovino in Koprivnikovim), projekt  že izdelan. 
2.  Ureditev prehoda za pešce pri šoli v Novi Cerkvi na regionalni 

cesti Nova Cerkev-Socka. 

JAVNA RAZSVETLJAVA 
1. Zamenjava svetilk z varčnimi žarnicami. 

OSTALO 
1.  Ureditev šolske poti v Socki po ZN Socka (zemljišče Žveplan), 

od  avtobusne postaje, mimo Koprivnikovih, čez naselje do 
šole. 

PARKIRIŠČA 
1.  Odkup zemljišča (last Renate Rakun) in izdelava idejnega 

projekta za  ureditev parkirnega prostora in kanalizacije pri 
osnovni šoli v Novi  Cerkvi. 

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
1.  Odkup zemljišča (last Darka Skaze) in izdelava projektov za 

prestavitev avtobusnega postajališča v Socki  (nova lokacija: 
pred trgovino v Socki). 

2.  Postavitev utic na avtobusnih postajališčih v Lembergu, 
Hrenovi, Razdelju. 

OZNAČBE KRAJEV IN NASELIJ 
1.  Izdelava in postavitev tabel z označevanjem naselij in hišnih 

številk od Nove Cerkve  do Socke z okolico. IZDELAVA 
ANALIZE OBSTOJEČE VERTIKALNE PROMETNE 
SIGNALIZACIJE NA JAVNIH POTEH IN LOKALNIH 
CESTAH V KS NOVA CERKEV 

2. Postavitev manjkajočih prometnih znakov. 

ODBOJNE OGRAJE 
1.  Ob javni poti ZLATEČE (pri Klinc), 
2.  ob javni poti LEMBERG-HRENOVA-meja KS ŠMARTNO, 
3.  ob javni poti HRENOVA (proti Pozjaku), 
4.  ob javni poti TRNOVLJE-SELCE  (pri plazu Kladovšek), 
5.  ob javni poti VELIKA RAVEN, 6. ob javni poti SOCKA-

TRNOVLJE-MEJA KS FRANKOLOVO, 
7.  ob javni poti VIZORE-LANDEK (od skakalnice do Skutnik, 

Homec). 

OGLEDALA 
- ob javni poti Trnovlje-Straža (pri Majcen, Trnovlje 1/a), 
- ob javni poti Trnovlje (pri domačiji Delčnjak, Trnovlje 15), 
- ob javni poti Novake (pri Naraks, Novake 2), 
- ob javni poti Socka (pri hiši Zupanek, Socka 22), 

- ob javni poti Trnovlje (odcep za Kotnik, Selce 18), 
-  ob javni poti VIZORE-LANDEK (na odseku nove asfaltirane 

ceste proti Zorko). 
  

 Asfaltiranje javnih poti  po planu KS 
1.  Javna pot VIZORE (od Cehnerja do Jermana) – preplastitev, 
2.  javna pot HRENOVA (od Koštomaja do Gobčeve kapele), 
3.  javna pot STRAŽA (od Oprešnika do meje KS Frankolovo), 
4.  javna pot SOCKA-STRAŽA (od regionalne ceste Socka do 

Muzla, Straža 10), 
5.  javna pot ČREŠKOVA-VELIKA RAVEN (od Hiše Novak, 

Čreškova 13 do že  asfaltirane ceste-ovinka), 
6.  izgradnja ceste LEMBERG (od Furlana do gradu) z 

pridobljenimi evropskimi  sredstvi. 

DRŽAVNE CESTE 
1.  Dogovor z Direkcijo za ceste v Ljubljani za nujno rekonstrukcijo 

ceste Nova Cerkev-Socka. 

ODMERE IN ODPISI JAVNIH POTI IN 
LOKALNIH CEST UREJANJE KRAJA 
-  ureditev krožišča v Novi Cerkvi (zasaditev z rožami) in 

postavitev sv. Florjana, zavetnika gasilcev  z vodometom, 
-  ureditev in zasaditev cvetličnih gred v Novi Cerkvi, Socki in 

Lembergu, 
-  urejanje in vzdrževanje žive meje in drevoreda ob parkirnem 

prostoru pri pokopališču. 

VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V KS 
-  čiščenje obstoječih jarkov ob javnih cestah v KS, 
-  gramoziranje javnih poti (pod pogojem, da so predhodno 

očiščeni jarki in preloge), 
-  obžagovanje grmičevja ob javnih in lokalnih poteh, 
- redno spremljanje preglednosti javnih poti, 
-  vzdrževanje in čiščenje javnih površin, igrišč, zelenic, parkirišč, 

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

-  vzdrževanje mostov in prepustov ter brvi (delno z javnimi deli), 
-  vzdrževanje in čiščenje avtobusnih postajališč - 2x tedensko (z 

javnimi deli), 
-  1x mesečno pometanje s strojem v centru Nove Cerkve, Socke 

in Lemberga, 
-  urejanje prometne signalizacije na območju celotne KS, 
-  izvajanje zimske službe. 

Plan dela KS Nova Cerkev za leto 2012 je obširen, potreb in 
želja pa je še mnogo več. Upam, da bo vsaj delno upoštevan in 
realiziran v letu 2012. Zavedamo se, da je sredstev vedno manj 
in je težko zagotoviti celotno realizacijo plana. 

Slavko Jezernik,  
predsednik Sveta KS
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AKTIVNOSTI V KS FRANKOLOVO
Letošnje leto si bomo prav gotovo zapomnili zaradi lepega vremena v drugi polovici leta, saj v naših krajih 

praktično ni bilo padavin. Izognili smo se neprijetnim neurjem, ki so na našem območju velikokrat povzročila 
veliko škode na komunalni infrastrukturi in objektih.   Neobičajne vremenske razmere so bile predvsem ugodne za 
vinogradnike, saj bo letošnji letnik med boljšimi.

Tudi v naši Krajevni skupnosti smo zaradi 
lepega vremena imeli manj problemov z 

vzdrževanjem makadamskih cest. Ob večjih nalivih nam večino 
pripeljanega materiala za najnujnejše krpanje cestnih površin 
odnese s cestnega telesa na travne površine.

VODOOSKRBA

Žal  nam dnevi in meseci lepega vremena ne prizanašajo pri 
oskrbi s pitno vodo. Posledice suše so že vidne pri manj izdatnih 
količinah vode na izvirih pitne vode.

Letošnje vreme je pokazalo, da naš strah pri zagotavljanju 
in oskrbi pitne vode na nekaterih območjih našega kraja ni 
bil neopravičen. Tu mislim predvsem na zajetje Kapelca, ki 
oskrbuje severozahodni del Krajevne skupnosti Frankolovo in 
del Krajevne skupnosti Nova Cerkev.

Podobne probleme imajo tudi manjša individualna zajetja, ki 
jih krajani  vzdržujejo sami v lastni režiji.

Zaradi opisanih težav so naši gasilci vsak dan v akciji, saj vsak 
dan vozijo vodo v prazne rezervoarje in zajetja. Ob tej priliki 
se v imenu Sveta KS Frankolovo in v svojem imenu najlepše 
zahvaljujem vsem tisti članom PGD Frankolovo, ki opravljajo 
to humano delo.

GRADNJA PRIREDITVENEGA PAVILJONA V 
PARKU

Lepo jesensko vreme je pripomoglo, da je izvajalec del na 
objektu nemoteno izvajal dela po terminskem planu. Objekt 
že kaže svojo podobo in se lepo umešča v graščinski park in 
okolico. Po zaključku del bo potrebno urediti zunanjo ureditev, ki 
bo prireditveni prostor  celostno zaokrožila. Le tako zaključena 
investicija bo lahko služila svojemu namenu.  

OBNOVA STREHE IN FASDE NA FARNI CERKVI

Pogumno zastavljeni cilji in želje naši krajanov so se realizirale 
z obnovo strehe in fasade na naši cerkvi. Dvomov o pravilni 
odločitvi glede obsega del obnove cerkve ni več. Odločitev, da 
se bo naenkrat obnavljala streha in fasada je bila na mestu. S 
takšnim pristopom smo prihranili najmanj 15.000 EUR, kar stane 
postavitev in odstranitev fasadnega odra.

Zamenjana so bila tudi vsa okna z novo zasteklitvijo ter 
izvedena nova električna napeljava v cerkvi.

V spomladanskem času se bo izvedel zaključni sloj na fasadi, 
ki bo cerkvi dal povsem novo podobo.

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

Svet Krajevne skupnosti je na sestanek povabil izvajalce 
zimske službe, ki so v preteklih letih izvajali pluženje in sipanje 
naših javnih poti. Omeniti moram, da je večina izvajalcev zimske 

službe imela pripombe glede pogojev dela, načina plačila, cene 
storitev ter odnosa nekaterih posameznikov do oračev. Zavedati 
se moramo, da je omenjeno delo nehvaležno in velikokrat 
težavno, saj je naš teren zelo zahteven in razgiban.

Po dogovorih z občino smo uskladili vse potrebno, tako da 
večjih problemov z izvajanjem zimske službe ne bo. Izvajalci na 
posameznih območjih ostanejo isti kot doslej.

Vse krajane, ki so lastniki dreves ob cesti prosimo, da sami 
odstranijo vejevje, ki ovira nemoteno izvajane zimske službe. 
Hvala za razumevanje.

PREDLOG PLANA KOMUNALNIH IN DRUGIH  
INVESTICIJ TER VZDRŽEVALNA DELA NA PODROČJU 
KOMUNALE IN OBJEKTOV  V KRAJEVNI SKUPNOSTI 
FRANKOLOVO  ZA VKLJUČITEV V PRORAČUN 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2012

OBJEKTI

1.  Dokončanje prireditvenega paviljona v graščinskem parku z  
nakupom opreme in izvedbe zunanje ureditve.

2.  Dokončanje ureditve mrliške vežice v Marijinem domu 
v Črešnjicah z nakupom opreme (sofinanciranje Občine 
Slovenske Konjice).

3.  Gradnja prizidka pri gasilskem domu Frankolovo za stopnišče 
in sanitarije.

4.  Izdelava idejnega projekta za izgradnjo novega vrtca na 
Frankolovem.

KANALIZACIJA

1.  Izdelava projekta in nadaljevanje izgradnje kanalizacije v KS 
Frankolovo.

VODOVODI

1.  Gradnja vodovoda v  Brdcah

2. Gradnja vodovoda v Straži pri Dolu.

3.  Izdelava idejne zasnove gradnje vodovoda za Lindek in Beli 
potok.  

4.  Priprava projektne dokumentacije, odkup zemljišč in 
pridobivanje soglasij za Izdelavo novega zajetja pod Lindekom.

5.  Širitev javnega vodovoda na območju Črešnjice – Rove (pod 
Fatimsko kapelo)

CESTE

1.  Priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
povezovalne medkrajevneceste na odseku    Frankolovo – 
odcep za Socko.
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PLOČNIKI

1.  Gradnja pločnika ob regionalni cesti na odseku Žerovnik – 
odcep Rakova steza.

2.  Gradnja pločnika ob regionalni sesti na odseku Graščina – 
odcep za Črešnjice.

KOLESARSKE STEZE

1.  Gradnja kolesarske steze ob regionalni cesti Višnja vas  - 
Frankolovo –Stranice.

IGRIŠČA

1.  Odkup zemljišča (last Župnije Frankolovo) in priprava 
projektne dokumentacije za gradnjo igrišča.

POKOPALIŠČA

1.  Izvedba krilnih steklenih sten pri mrliški vežici Frankolovo.

2.  Tlakovanje peš poti na novem delu  pokopališča Frankolovo..

MOSTOVI

1. Obnova in širitev mostu  na Jesenici pri Mirtič.

2. Obnova in širitev mostu  pri vrtcu.

3. Vzdrževanje mostov v KS Frankolovo.

OZNAČBE KRAJEV IN NASELIJ

1.  Izdelava in postavitev tabel z označevanjem naselij in hišnih 
številk.

IZDELAVA ANALIZE OBSTOJEČE VERTIKALNE 
PROMETNE SIGNALIZACIJE   V KS 
FRANKOLOVO

1. Postavitev manjkajočih prometnih znakov

ODBOJNE OGRAJE

1. Montaža odbojnih ograj na  najnujnejših odsekih.

OGLEDALA

1. Postavitev ogledal na kritičnih točkah.

ASFALTIRANJE JAVNIH POTI PO PLANU KS

1.  Javna pot  Dol pod Gojko (odsek Kroflič- Skaza v dolžini 
800m)

2.  Dovozna javna pot mimo prireditvenega paviljona v parku do 
igrišča – 150m.

UREJANJE KRAJA

1. Ureditev cvetlične grede z napisom kraja - Frankolovo

VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV V KS FRANKOLOVO

1. Čiščenje obstoječih jarkov ob javnih cestah v KS

2. Gramoziranje javnih poti v KS

3.  Vzdrževanje in čiščenje javnih površin, igrišč, zelenic, 
parkirišč in pločnikov.                               

4.  Vzdrževanje asfaltnih javnih poti (krpanje asfaltnih površin).

5. Vzdrževanje in obnova spomenikov in obeležij NOB.

V imenu Sveta KS Frankolovo želim vsem krajanom v 
letu  2012  obilo zdravja, osebne sreče, zadovoljstva, miru in 
uspehov.

Naj bodo praznični dnevi priložnost, da ste v družbi ljudi , 
ki jih imate radi.

Hkrati se vam zahvaljujem za sodelovanje in pozitivne misli 
v letu 2012.

Dušan Horvat,  
predsednik Sveta KS

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO

»GODBA NA PIHALA«

NOVA CERKEV

P R I R E J A

OB 25. OBLETNICI

»BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT«

V NEDELJO, 18. DECEMBRA 2011, ob 14.30 uri

V  VEČNAMENSKI DVORANI V NOVI CERKVI.

SODELUJEJO:

»GODBA NA PIHALA« NOVA CERKEV

ANSAMBEL »MODRIJANI«

»OTO PESTNER«

TRIO »MLADI GASILCI«

»FOLKLORNA SKUPINA « KD SOCKA

LAJNAR »JOŽE JOŠT«

ANSAMBEL »KLATEŽI«

»FOLKLORNA SKUPINA« KUD DOBRNA

KVARTET »SVIT z MARINO in MIHAELO«

PROGRAM BO POVEZOVALA

JERNEJA KOMPAN

VLJUDNO VABLJENI !
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»Danica je postala gasilka, ko se je poročila z mano.«
Ivan Jezernik prihaja iz gasilske družine. Po poklicu električar, 

ki kar 20 let službeno preživi  v gradbenem podjetju Ingrad, 
kasneje pa se zaposli  pri  gasilskem prijatelju – Janku Turnšku 
(podjetje GNV),  kjer se ukvarja z gasilsko tehniko ter z gasilskimi 
nadgradnjami vozil. Let ima ravno prav, da se lahko razdaja in 
živi polno življenje. Malo sicer potarna, da mu nagaja hrbtenica, 
in da se zaradi tega ne more športno udejstvovati, tako kot se je 
pred leti – s hokejem ali košarko, vendar  časa je za tovrstne stvari 
tako ali tako premalo.  Poleg  službe in gasilstva nikakor ne pozabi 
na družino, ki jo postavlja na piedestal: na hči Barbaro, na katero 
je zelo ponosen, saj je tudi ona sodnica v gasilskih vrstah ter sina 
Urbana, nadvse uspešna matematičarja, ki mu ni para. Ponosno 
pove, da ima tudi že vnuka. Seveda ob vsem tem ne pozabi na ženo 

Danico, o kateri govori s prav posebno vznesenostjo. »Danica 
je postala gasilka, ko se je poročila z mano.« Hkrati pove, da 
je žena vodja članic gasilk celjske regije, mu stoji ob strani, ga 
razume ob težkih situacijah in da je ravno ona tista, ki določene 
ideje, najsi bodo v zvezi s službo ali s prostovoljnim gasilstvom, 
prva vidi. »Njeno mnenje veliko šteje.« Ravno družina pa je tista, 
ki je bila poleg ostalega ključni dejavnik, da se Ivan ni odločil za 
poklicno gasilstvo, za kar mu nikoli ni bilo žal, saj priznava, da bi 
mu v takem primeru zmanjkalo časa in energije za prostovoljno 
gasilsko udejstvovanje. 

 »Moj osnovni moto je pridobivanje članstva 
ter vzgoja  mladih gasilcev.«

Ivan Jezernik je h gasilcem pristopil leta 1964, kot majhen 
deček. Ker je bil tudi  njegov oče pomembni funkcionar okrajne 
GZ Celje, je bilo popolnoma normalno, da h gasilcem pristopi 
tudi on oz. vsi  štirje Jezernikovi otroci, ki so s tem nadaljevali 
družinsko tradicijo. Takratna ekipa gasilcev je štela komajda 25 
članov – od tistih najmlajših, do seniorjev.  Leta 1980 z bratom 
Slavkom prevzameta vajeti PGD Nova Cerkev v svoje roke. 
Slavko Jezernik, ki je bil prej poveljnik, postane predsednik 
društva, Ivan poveljnik. To je izreden tim. Slavko skrbi za 
finančne konstrukcije in samo organizacijo, Ivan za operativo. 
»Moj osnovni moto je pridobivanje članstva in ukvarjanje oz. 
vzgojo mladih gasilcev.« Teh je iz leta v leto več. Prav poseben 
naskok mladih gasilcev je bil po olimpijadi, ko se je društvu 
pridružilo v roku 2-3 let kar 35 dodatnih mladih članov, nekaj 
tudi starejših. To je dokaz, da veje v tej organizaciji zdrav duh, da 
je jedro zdravo in da odgovorni delamo v pravi smeri.  

»Ivan Jezernik – poveljnik, olimpijski sodnik, trener, 
častnik, predavatelj …«

Za opis vseh funkcij, činov ter usposabljanj Ivana Jezernika bi 
najbrž zmanjkalo prostora, vseeno pa naj navedem, da je opravil 
vrsto usposabljanj za prostovoljne gasilce in gasilske vodje (od 
osnovnega tečaja za gasilca do tečaja za poveljnika GD ter tečaja 
za člane višjih poveljstev) ter kar nekaj usposabljanj za gasilske 
specialnosti (tečaj za sodnika, mentorja mladine, predavatelja, 
inštruktorja, tečaj za tehničnega reševalca pri helikopterskih 
intervencijah …). 

Njegove aktivne organizacijske funkcije so:  član komisije GZS 
– Tekmovanja, član upravnega odbora GD. Aktivno opravlja tudi 
operativne funkcije: član poveljstva regije, poveljnik GZ, častni 
poveljnik GD. 

Njegovi čini so: gasilec, nižji gasilski častnik, nižji gasilski 
častnik I. stopnje, gasilski častnik, gasilski častnik I. stopnje, 
višji gasilski častnik, višji gasilski častnik I. in II. stopnje. 

Prav tako pa je treba izpostaviti, da je bil delegat na različnih 

IZ OČI V OČI Z IVANOM JEZERNIKOM
Z Ivanom Jezernikom, ki se s srcem in dušo predaja gasilstvu že od svojega zgodnjega otroštva, sem se pogovarjala na zadnjo 

novembrsko nedeljo, ko sem ga zjutraj komaj ujela med vsakodnevnimi opravili. »Vikend je … Med tednom nimam časa,« pove, ko 
do pisarne v gasilskem domu prihiti kar v delovnem kombinezonu. Razpet med službo, gasilstvom in družino, za katero trenutno 
prenavlja hišo, si je vzel čas za pogovor. Stopila sva v »bleščečo« in ovenčano gasilsko pisarno, ki se kiti z mnogimi zasluženimi 
pokali. Prav tako kot se blešči soba, se bleščijo njegove oči in obraz ob sleherni besedi, ko govori o gasilstvu, dosežkih … Besede so 
mu tekle, kot namazane. Kot bi trenil, je minila debela ura …

Ivan Jezernik na sprejemu pri predsedniku države

Ivan Jezernik pri podeljevanju pokalov
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kongresih GZS. Leta 1996 je bil na usposabljanju za sodnike 
v Linzu, od takrat naprej je že nekajkrat sodil na gasilskih 
olimpijadah (Danska, Finska, Hrvaška, Češka). Je dobitnik 
srebrnega priznanja Civilne zaščite, dobitnik Zlatega grba 
občine Vojnik ter dobitnik nemškega odlikovanja 3. stopnje. 
Od leta 2003 je član komisije za tekmovanje pri GZS. Leta 
2004 je bil izvoljen za podpoveljnika Celjske regije. Leta 2006 
je sodeloval na požaru Komen na Krasu, 2007 je bil trener na 
mladinski olimpijadi na Švedskem ter leta 2011 vodja slovenske 
reprezentance na mladinski olimpijadi Kočevje.

»Vrhunski rezultati so plod trdega dela.«

Ivanu Jezerniku izkušenj prav gotovo ne manjka. V svoji 
dolgoletni gasilski karieri je imel možnost delati tako s pionirji, 
kot z veterani.  Pravi, da je največ izkušenj dobil prav v domačem 
gasilskem društvu, prav tako pa sedaj, ko veliko sodeluje z 
društvi po Sloveniji in izven meja, skuša izkušnje drugih prenesti 
in implementirati v domače društvo.  Vse te izkušnje mu dajejo 
tudi možnost, da je soavtor prenekatere knjige, soavtor sistema 
ASK ter  soavtor sistema izpisovanja sporočila na lcd zaslonih. 

»Ponosen sem na svojo celotno ekipo, mentorje –  
brez njih ne bi bilo takšnih rezultatov!«

Jezernik pravi, da je vedno znova presenečen, koliko lahko 
amaterski gasilci dosežejo skoraj že profesionalne rezultate.  
Veliko truda je bilo treba vložiti za vrhunske rezultate. Pri tem 
jim pomaga tudi nova lokacija, ki jim jo zavida marsikatero 
gasilsko društvo. Vadišče je bilo nujno potrebno, kajti: »Imamo 
11 tekmovalnih ekip, več kot 100 gasilcev. Če ni prostora, jih 
enostavno ne bi mogli obvladovati pred tekmovanji.« Da so 
ekipe tako uspešne, pa ni samo zasluga Jezernika, ki opomni: 
»Ponosen sem na mojo celotno ekipo, mentorje – brez njih ne bi 
bilo takšnih rezultatov.«

Na koncu ne smemo pozabiti izpostaviti dejstva, da člani 
društva niso aktivni samo v tekmovalnem smislu, temveč tudi 
v izobraževanjih, organizacijah prireditev  ter  intervencijah. 
Predvsem pri intervencijah jih združi prvinski nagon po pomoči, 
cilj – pomagati ljudem. Za voljo številnih opravljenih ur - tako 
dnevnih, kot nočnih - je bil Ivan Jezernik tudi eden izmed 
povabljenih pri predsedniku RS Danilu Turku, s katerim je v 
zvezi z njegovim delom imel priložnost govoriti že večkrat. 

»Dokler bo zdravje dopuščalo, dela ne bo zmanjkalo.«

Jezernik ob koncu pogovora pravi: »Dokler mi bo zdravje 
dopuščalo, dela ne bo zmanjkalo.« Izzivov ni malo. Njegovi 
načrti so počasi zaključiti z operativnimi deli, nadaljevati delo na 
GZ Vojnik – Dobrna ter izobraževati nove sodnike. 

Mi pa mu želimo čim več uspehov na gasilskem področju, 
prijetno bivanje v novem domu, najprej pa vse najboljše ob 
skorajšnjem rojstnem dnevu. 

Za na konec naj se zahvalim Ivanu Jezerniku za pogovor, ki 
me je navdušil do te mere, da bi (če bi mi čas dopuščal) zagotovo 
stopila med gasilske vrste. 

NA POMOČ!
Andreja Štravs

Ivan Jezernik pri opravljanju sodniške funkcije Ivan Jezernik na delovnem mestu

PRAZNOVANJE 
LETNIKOV 1952 V KS 

NOVA CERKEV

V krajevni skupnosti Nova Cerkev je 42 krajanov  
(žensk in moških), ki so rojeni v letu 1952. 

V soboto, 21. januarja 2012,  organiziramo skupno 
praznovanje, in sicer :

- ob 16. uri sveta maša v Novi Cerkvi, ki jo bo daroval 
dekan Alojz Vicman,

- ob 17.30 uri družabno srečanje v dvorani gasilskega 
doma v Novi Cerkvi.

Vse informacije in prijave sprejema  
Slavko Jezernik, na GSM 041 763 394.
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ZIMSKA SLUŽBA V 
KRAJEVNI KUPNOSTI 

NOVA CERKEV
Kot vsako leto doslej, imamo tudi letos v KS Nova Cerkev 

organizirano in dobro pripravljeno zimsko službo. Izvajalci 
zimske službe za oranje in posipavanje so zadolženi za 
posamezne relacije, katere smo določili skupaj vsemi izvajalci 
na sestanku že v mesecu oktobru 2011.

Izvajalci zimske službe na posameznih relacijah so:

1.  Območje NOVE CERKVE z zaselki Nova Cerkev, 
Hrenova Vizore, Polže, 

     Landek, Homec, Zlateče, Straža, Novake, Razdelj:

     Lenko KUZMAN (GSM   031 440-798)          

     Branko OVČAR (GSM  041 759-822)

     Mitja GOBEC (GSM  041 756-85)

     Branko GOBEC (GSM  031 638-934)

     Srečko BREŽNIK (GSM  041 756-670),

     Branko BREŽNIK (GSM  041 714 968)

     Karl MUZEL (GSM  041 424-370)

     Miran ZUPANEK (GSM  041 794-265)

     Anton OFENTAVŠEK (GSM  041  589-118)

2.  Območje SOCKE z zaselki Socka, Čreškova, Velika raven, 
Trnovlje, Selce:

     Tadej SELČAN (GSM  041  325-995)

     Bojan KRNJAVŠEK (GSM  051  419-660)

     Vojko POGLADIČ (GSM  031  574-013)

     Anton JAKOB (GSM  031 589-572)

3.  Območje LEMBERGA z zaselki Lemberg, Vine, Hrenova:

     Srečko BREŽNIK (GSM  041 756-670),

     Branko BREŽNIK (GSM 041 714 968)

Vsi, ki opravljajo zimsko službo se bodo maksimalno potrudili, 
da bodo ceste splužene, očiščene, posipane in prevozne. Prosimo 
vas, da ste strpni in razumevajoči do izvajalcev, saj se vsega 
naenkrat ne da urediti. Poleg navedenega  vljudno prosimo vse 
krajane, ki so lastniki  obcestnih površin, da posekate vejevje 
in manjša drevesa ter odstranite ovire (pastirji, avtomobili in 
podobno). S tem boste pripomogli in zagotovili nemoteno 
izvajanje zimske službe in preprečili morebitne škode na 
traktorjih.

Za vse dodatne informacije, v zvezi z izvajanjem zimske 
službe, se obrnite na Krajevno skupnost Nova Cerkev, telefon: 
781 20 50  ali  GSM 041 624-493.

Slavko JEZERNIK, 
predsednik Sveta KS

PROSVETNO DRUŠTVO

ANTON BEZENŠEK

FRANKOLOVO

VABI NA

NOVOLETNI KONCERT  

V PETEK,  30. DECEMBRA 2011,  OB  18. URI  

V VEČNAMENSKI DVORANI FRANKOLOVO.

SODELUJEJO:

MOŠKI PEVSKI ZBOR IN SEKSTET LINDEK Z 
PREDSTAVITVIJO ZGOŠČENKE NOVOLETNI 
KONCERT MOŠKEGA ZBORA V ČREŠNJICAH

V NEDELJO, 8. JANUARJA 2011, PRI MAŠI.

Koncerta bo povezovala Janja Srebot-Vdovič

Vabljeni !

POU^EVANJE 
diatoni~ne
in klavirske
harmonike,

synthesizerja,bas 
kitare in kitare.

Prodaja harmonik

Pokli~ite:
041 835 787
(Gregor Mlinar)
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Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Gasilci in zaščita

Veterani se ne dajo 
V petek, 21. oktobra 2011, je v organizaciji PGD Vojnik potekalo srečanje gasilskih veteranov. Udeležilo se ga je 55 starejših 

gasilcev iz različnih društev. 
PGD Vojnik je na pobudo GZ Vojnik - Dobrna organiziral 

tradicionalno srečanje starejših gasilskih članov in članic, ki se 
imenujejo veterani in veteranke. V uvodu jih je pozdravil Benedikt 
Podergajs, predsednik GZ in Željko Vengušt, podpredsednik 
PGD Vojnik. Arclinski fantje so zapeli nekaj lepih pesmi, nato 
pa so gasilci pot nadaljevali proti Šmartinskemu jezeru, po 
katerem so se večina prvič popeljali z ladjo, nato pa zaključili s 
pogostitvijo v gostišču Muzel. 

GZ Vojnik - Dobrna šteje 54 veterank in 64 veteranov. 
Najstarejša veteranka je 81-letna Antonija Mlinar iz PGD Vojnik, 

ki še vedno uspešno tekmuje, najstarejši veteran pa 87-letni 
Herman Kotnik, član PGD Socka. Največji gasilski staž, 55 let, 
ima med članicami Milka Omerza iz PGD Socka, med moškimi 
pa 64 let Rudi Stante iz PGD Vojnik. 

Srečanje je bilo pripravljeno kvalitetno in zanimivo. Komisija 
za delo s starejšimi gasilci se zahvaljuje PGD Vojnik za dobro 
organizacijo. 

Avgust Čerenak 
Foto: Zdeno Vrenko

Koblek 2011
Gasilci dobro vemo, da le sodelovanje prinese najboljše rezultate, zato svoje znanje in sposobnosti redno preverjamo nekajkrat 

letno. Ob mesecu požarne varnosti, oktobru, smo tri sosednja društva, domače PGD Vojnik ter sosednja PGD Dramlje in PGD 
Ljubečna, tvorno sodelovala na skupni medobčinski gasilski vaji Koblek 2011. 

Veterani GZ Vojnik

29. oktobra 2011 je organizator vaje, PGD Ljubečna, pripravil 
vajo pri kateri naj bi šlo za požar na gospodarskem poslopju pri 
Karliju Gorišku. 

Na vaji je sodelovalo skupno 29 gasilcev, vozila PGD Ljubečne 
z voziloma GVC 24/50 in GV-1, PGD Dramlje z voziloma GVC 
16/50 in GV-1 ter PGD Vojnik z vozilom GVC 16/25 ter PV-1. 
Vajo si je ogledal tudi Matjaž Soler, kateri je poveljnik sektorja 
III z Gasilskega poveljstva Mestne občine Celje. Godila nam je 
njegova pohvala in ugotovitev, da je vaja potekala odlično ter, 
da bi bili vsi postopki in dejanja v primeru resnične intervencije 
brezhibni in učinkoviti.

Ponosni smo lahko, da smo dokazali, da je uspešno sodelovanje 
in povezovanje ključ do uspeha in da smo prepričani, da so pristni 
medsosedski odnosi pravo zagotovilo, da bomo kar najbolje 
ukrepali, ko bo šlo zares!

Ker pa prazen »žakelj« ne stoji pokonci, smo po izjemni 
vaji podprli tudi sebe. Na nas je čakala obložena miza, odlična 
kapljica in prigrizek v prostorih PGD Ljubečna. Skupna 

ugotovitev, ob visoko dvignjenih kozarcih, je bila: Koblek 2011 
je uspel stoodstotno!

Tadej Zupan
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Poleg teh tekmovanj so se ekipe 
udeleževale še drugih. Tako so se pionirji, 
pionirke, mladinci in mladinke udeležili 
tudi  tekmovanja GZ Vojnik - Dobrna v 
orientaciji, ki je bilo v mesecu maju na 
Dobrni. Rezultati so bili naslednji: mlajše 
pionirke - 1. mesto, mlajši pionirji - 3. 
mesto, starejše pionirke - 1. mesto, starejši 
pionirji - 4. mesto, mladinci - 1. mesto). 
V mesecu septembru pa so se tri ekipe 
mladine udeležile regijskega tekmovanja 
v gasilski orientaciji na Rogli, ki so bile 
prav tako uspešne. 

V soboto, 1. oktobra, so se tri ekipe 
udeležile mednarodnega tekmovanja ob 
dnevih zaščite in reševanja, ki je bilo v 

Kopru. Ob izredno močni konkurenci so 
zasedli: člani A - 8. mesto (nastopilo 36 
ekip), člani B - 11. mesto in članice B - 3. 
mesto. 

V nedeljo, 23. oktobra, se je pet ekip 
udeležilo kviza GZ Vojnik - Dobrna. 
Rezultati: mlajše pionirke - 2. mesto, 
mlajši pionirji - 3. mesto, starejše 
pionirke - 2. mesto, starejši pionirji - 4. 
mesto in mladinci 1. mesto. Na regijsko 
tekmovanje so se tako uvrstile 4 ekipe 
našega društva. 

Prav tako so se naši najmlajši - pionirji 
in pionirke - v mesecu novembru udeležili 
tekmovanja v vaji s hidrantom na Ljubečni 
in zmagali. 

Za vse te uspehe ekipam v veliki meri 
pripomore nov poligon na travi, kakor 
tudi izjemen trud vseh mentorjev, ki 
tekmovalce in tekmovalke pripravljajo na 
tekmovanja. Ti mentorji so: Ivan Jezernik, 
Boštjan Štante, Srečko Sentočnik, Jože 
Kunst, Robi Ribič, Kristjan Toman, Tatjana 
Majcen, Barbara Močnik in Tomi Kuzman. 
Vsem tekmovalkam, tekmovalcem, kakor 
tudi zgoraj imenovanim mentorjem, se 
še enkrat zahvaljujem za izjemen trud ter 
dosežke. 

Ob prihajajočih praznikih želim vsem 
gasilkam in gasilcem blagoslovljene 
božične praznike ter srečno in uspešno 
leto 2012. 

Slavko Jezernik,  
predsednik

Gasilci in zaščita

PGD Nova Cerkev v letu 2011
Leto 2011 je bilo za PGD Nova Cerkev na tekmovalnem področju zelo uspešno. Že spomladi, v mesecu maju, so se članice B začele 

udeleževati tekem pokalnega tekmovanja in so tako, poleg štirih zmag in enega drugega mesta, postale pokalne prvakinje. Prav 
tako so se mladinci in mladinke spomladi začeli udeleževati tekem pokalnega tekmovanja in ob koncu vsak v svoji kategoriji osvojili 
prehodni pokal Celjske regije. 8. oktobra se je 9 ekip udeležilo občinskega gasilskega tekmovanja GZ Vojnik - Dobrna ter dosegli 7 
prvih mest in 2 tretji mesti. Tako se je 9 ekip, in tudi starejši gasilci, uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki se je odvijalo 15. in 16. oktobra 
v Kozjem. Tudi tokrat so bile ekipe zelo uspešne, saj so pionirke, mladinke in mladinci, članice A, članice B in člani A postali regijski 
prvaki, pionirji so bili odlični drugi, člani B tretji, mlajši člani A šesti, starejši gasilci so bili četrti, mlajši člani A pa šesti. Tako se bo 
v naslednjem letu, v mesecu maju, kar 8 ekip udeležilo državnega tekmovanja v Velenju, kar smo zelo veseli.

Zadnja bera pokalov s tekmovanjaČlanske ekipe na regijskem tekmovanju

Mladina na regijskem tekmovanju

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2012
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Gasilci in zaščita

Bili smo gosti v Sečovljah 
Izlet članic GZ Vojnik - Dobrna

V soboto, 5. novembra 2011, je Gasilska zveza Vojnik - Dobrna za članice organizirala izlet v Slovensko primorje. Pot nas je 
najprej vodila v Lipico, kjer smo si ogledali kobilarno in muzej. Sledil je ogled Sečoveljskih solin in muzeja. Seznanili smo se z 
načinom pridobivanja soli nekoč in danes, ki se je dandanes ohranil le še pri nas. 

Obiskali smo PGD Sečovlje, kjer so nas prijazno sprejeli. 
Ogledali smo si njihov dom in tehniko, se seznanili z vsebino 
dela, s poudarkom na delu s članicami. Imeli smo tudi priložnost 
obrati svoje drevo oljke in pokazati svoje spretnosti tudi pri tem 
opravilu. Ob druženju ni manjkalo petja in dobre volje, za kar so 
zelo dobro poskrbeli Arclinski fantje. 

Sledilo je kosilo na turistični kmetiji Mahnič v Sečovljah – 
Dragomlji. Postregli so nas z istrskimi jedmi in njihovo dobro 
kapljico. Pred odhodom smo v njihovi kleti imeli priložnost 
pokusiti njihova vina, ob kozarčku pa je najlepše odmevala 
slovenska pesem. 

V večernih urah smo se varno vrnili domov. 

Gasilska zveza Vojnik - Dobrna vsako leto organizira izlet za 
članice vseh šestih društev, saj se zavedajo, da je potrebno za 
aktivno delo v društvu veliko odrekanja in požrtvovalnosti skozi 
vse leto. Velika zahvala gre predsedniku Gasilske zveze Vojnik 
- Dobrna Benu Podergajsu in predsednici komisije za delo s 
članicami Danici Jezernik, ki sta poskrbela za vso organizacijo 
izleta in se trudila, da bi se imeli lepo. Uspelo jima je! 

Sabina Penič 
Foto: Sabina Penič

Izlet članic GZ Vojnik - Dobrna

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na 
spletni strani
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Gasilci in zaščita

Nadobudneži vojniških vrtcev Mavrica ter Danielov levček so 
že navsezgodaj zjutraj v petek, 21oktobra 2011, zvedavo kukali 
skozi naša vrata, ki smo jih na stežaj odprli in jih povabili medse.

Želeli smo jim približati naše delo, zato smo tudi njihovo 
vzgojiteljico oblekli v našo intervencijsko obleko, da je bila 
kakor ena izmed nas. Veliko otrok, še posebej fantičev, se je tako 
zelo navdušilo, da so skoraj brez izjeme vsi po vrsti zatrjevali, 
da bodo gasilci, ko bodo veliki. Tega smo še posebej veseli, saj 
na mladih svet stoji in prav oni so tisti, ki bodo nadaljevali našo 
plemenito tradicijo in poskrbeli za naš varni jutri!

Temeljito smo skupaj pretaknili prav vsak kotiček našega 
gasilskega doma. Kot smo predvidevali, pa jih je daleč najbolj 
navdušilo silovito utripanje, rotiranje in bliskanje modrih 
intervencijskih luči ter seveda predirljiv, zavijajoč zvok sirene.

Na koncu še skupna slika na avto-lestvi za spomin, sladko 
presenečenje in obljuba, da se kmalu vidimo spet! Gasilski - to 
pot na majhnih nožicah - na pomoč!

Tadej Zupan 

Vojniški gasilci prižgali 
iskrice v otroških očeh
Naloga gasilcev ni samo pomagati takrat, ko je nujno in hudo, 

ko gori, ko pride do nesreče, ko je treba zavarovati življenje in 
premoženje ljudi, še toliko raje pomagamo in sodelujemo takrat, 
ko naša srca napolni smeh in veselje naših najmlajših!

Gasilski kviz 
V nedeljo, 23. oktobra 2011, je mladinska komisija GZ Vojnik 
– Dobrna pripravila Kviz za mladino naše zveze. Kviza so se 

udeležile ekipe iz PGD Dobrna, PGD Frankolovo, PGD Nova 
Cerkev in PGD Vojnik. 

Tekmovalo se je v kategorijah: mlajši pionirji/-ke, starejši 
pionirji/-ke in mladinci/–ke. Tekmovalci so morali najprej pisati 
teste iz požarne preventive, zgodovine gasilstva, poznavanja vaj, 
poznavanje veščin in činov ..., kjer so pokazali izredno dobro 
znanje. 

Po končanem teoretičnem znanju so morali pokazati znanje še 
v praktičnem delu. Pokazati so znanje v vezanju vozlov, iskanju 
parov, sklapanju na trojak, postavitvi aparatov ... Tudi v tem delu 
so pokazali izredno pripravljenost. 

V kategoriji mlajših pionirji/–ke so zasedli naslednja mesta: 
1. mesto PGD Vojnik, 
2. mesto PGD Nova Cerkev 2, 
3. mesto PGD Nova Cerkev 1. 
V kategoriji starejši pionirji/–ke so zasedli naslednja mesta: 
1. mesto PGD Dobrna 2, 
2. mesto PGD Nova Cerkev 2, 
3. mesto PGD Vojnik. 
V kategoriji mladincev/–k so zasedli naslednja mesta: 
1. mesto PGD Nova Cerkev, 
2. mesto PGD Frankolovo. 
Tekmovalne ekipe, ki so zasedla prva tri mesta, pa so se 

uvrstile na regijsko tekmovanje. 

Vsem ekipam iskreno čestitam in jim želim obilo uspeha na 
področnem tekmovanju na Ljubečni, 12. novembra 2011. 

Petra Tržan,  
predsednica Mladinske komisije GZ Vojnik – Dobrna
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Ker nam vstajanje ob najbolj nenavadnih urah ni tuje, smo že 
ob šesti uri zjutraj odrinili na pot izpred gasilskega doma Vojnik, 
a (k sreči) to pot ni šlo za interventni izvoz, vse, kar je gorelo, je 
bila naša iskrena želja, da čim prej vdihnemo svež morski zrak.

Tradicionalno slovensko smo se ustavili na počivališču Lom, 
prigriznili kakšno malenkost, popili kavo ali dve in si pretegnili 
noge. Kmalu smo prispeli v Koper in obiskali poklicno Gasilsko 
brigado Koper, njihovo opremo, vozni park in pogoje dela, ki jih 
kolegi z Obale premorejo. Čestitali smo kolegom ob njihovi 60. 
obletnici dela in jim želeli veliko uspeha tudi v letih, ki prihajajo.

Strokovno ekskurzijo smo nadaljevali v Luki Koper, kjer so nas 
najprej pošteno preverili, saj gre za območje posebnega pomena, 
ki ima svoje varnostne zahteve, a - ker smo vojniški gasilci prav 
pošteni in dobri ljudje - smo vsi smeli vstopiti v Luko, kjer smo 
si ogledali sistem pretovora, priveze in pomole, ter spoznali vso 
logistiko našega edinega mednarodnega pomorskega pristanišča.

Luka Koper seveda premore svojo gasilsko brigado, a kolegov 
na žalost ni bilo v bazi, saj so odhiteli na intervencijo. Situacijo 
so strokovno obvladali sami, a smo prepričani, da bi bili ob 
morebitni večji nevšečnosti tudi vojniški gasilci v pomoč.

Predčasen povratek nas je peljal z Obale na Kras, želodčki 
so krulili svojo pesem, ko smo zavonjali oster kraški zrak, na 
katerem se v Pršutarni Lokev sušijo avtohtoni slovenski pršuti. 
Obisk med visečimi stegenci je seveda terjal svoj davek, zato smo 
rade volje tudi degustirali dobrote pršutarne in kraške pokrajine.

Le nekaj kilometrov naprej je svetovno znana Lipica, ob ogledu 
narodnega bogastva naše lepe države, znamenitih Lipicancev, pa 
smo se spomnili, da so našim dedom pri gasilskem delu močno s 
svojo močjo pomagali delovni konji, ki so ob današnji moderni 
tehniki le še nostalgičen spomin.

Nato v Ljubljano, okoli 18. ure je bilo pripravljeno pozno 
kosilo, ki je bilo skoraj že večerja, pa smo zadovoljni skupno 
ugotovili, da imamo povsod po Sloveniji dobre prijatelje in da 
tovrstni obiski ne samo, da razširjajo naša obzorja in znanje, 
ampak tudi ohranjajo pristne stike, ter da se lahko takrat, ko bo 
pomoč potrebna, zanesemo drug na drugega. 

Veseli smo, da ima naš gasilski pozdrav: "Na pomoč!" pozitiven 
prizvok in da smo vedno tu, skupaj, pripravljeni pomagati, ko 
brez naše pomoči ne bo šlo.

Tadej Zupan 

Gasilci PGD Vojnik pri kolegih na Obali.
Pravijo, da se moramo izobraževati vse življenje, tudi povezovati, se medsebojno pogovarjati in sodelovati, da smo lahko najboljši 

in najuspešnejši. Gasilci iz Vojnika že tradicionalno gojimo odlične odnose s kolegi iz vse države, zato smo se pred dnevi odpravili 
na prelepo slovensko obalo.

Gasilci in zaščita
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Z ureditvijo novega vodnjaka gre za ponovno rojstvo 
prvotnega vodnjaka v trgu Vojnika, ki je stal na tem mestu že 
vsaj od leta 1914 in skozi čas je dotrajal. Svoj izvir ima v sredini 
sedanjega cestišča. Včasih sta bila na trgu, skozi katerega še 
danes pelje regionalna cesta, znana gostilna Pr'Kaš in trgovina 
Zottel, vodnjak oz. "štepih" pa je služil ljudem in živalim. Sama 
postavitev sodobnega vodnjaka pa je začetek celostnega projekta 
urejanja trga Vojnika, ki se bo predvidoma začel izvajati leta 
2012. 

Ta vodnjak, kot izkazana hvaležnost bogastva vodi izpod 
Pohorja, izdelan v pohorskem tonalitu v bloku, predstavlja 
masiv, iz katerega se rojevajo vodne kaplje in potem iščejo pot 

do življenja, prelivajoč se proti Vojniku in naprej, ob enem pa 
je ta velik monolit tudi simbol obrambe pred poplavno vodo, ki 
je ujeta v vodni in prodni okvir. Ko voda išče svojo pot vzdolž 
pokrajine, po kateri teče in daje življenje vsemu živemu, dela 
poti in vzorce, vijuge, v produ, mivki, travi in strugi in te mehke 
vijuge in slike vodne poti so izklesane z roko kamnoseškega 
mojstra Marjana Amona. Monolit varuje s svojim močnim 
hrbtom pitnik vode, kjer se bodo lahko odžejali krajani in 
popotniki z živo pitno vodo, z zakladom, ki ga vse premalo 
cenimo in se ga danes komaj še zavedamo. 

In kar je bil vodnjak na sredi vasi ali trga nekoč, namreč 
središče dogajanja, pranja, oskrbe z vodo in izmenjave mnenj, 
to zdaj ni več. Je pa z novim načinom hitrega tempa življenja 
lahko prostor postanka, trenutek oddiha na klopci ob šumenju 
in polzenju vode po granitu in njeno ponovno vračanje, umiritev 
duha, čas za bežno misel, kako srečni smo pravzaprav, da vodo v 
tako kristalni obliki še premoremo in da je prav, da jo varujemo 
in častimo, kot si zasluži. Čeprav je zelena oaza z vodnjakom 
ob cesti, je lahko tudi to še ena misel ob sobivanju, potrebni 
zazrtosti v darove narave, ko nas ceste odpeljejo in pripeljejo 
nazaj k viru življenja. 

Pri vodnjaku svojo pot začne tudi letos maja odprta 2,9 km 
dolga razgibana Gozdna učna pot Modrijanov, imenovana 

Vodnjak - spomenik živi pohorski vodi
 V novembru je bila zaključena postavitev novega vodnjaka v starem trgu Vojnika. Investicijo, vredno nekaj več kot 27 tisoč evrov, je 

Občina Vojnik izpeljala skupaj s podjetjem Helios Domžale d. d. in podjetjem VO-KA JP Celje, ki sta v ta namen delno sofinancirala 
projekt ureditve vodnjaka. Novi vodnjak v trgu Vojnika je kot spomenik, posvečen živi pitni vodi, ki izvira izpod pohorskega masiva 
in v normalnih razmerah daje življenje rastlinam, živalim in ljudem vzdolž svoje poti. Je pa tudi pomnik poplavnim vodam, ki so 
ob obilnem deževju poplavljale od izvira pod Pohorjem vzdolž svoje poti in odnašale mostove in zemljo, nazadnje leta 2006. Zdaj 
je voda, 32 km dolge reke Hudinje, ujeta v struge in nasipe. Obnova je bila izvedena v okviru sodelovanja Heliosovega sklada za 
ohranjanje čistih slovenskih voda, ki sta ga leta 1998 ustanovila poslovni sistem HELIOS in Ministrstvo za okolje in prostor. Vodnjak 
na trgu v Vojniku je že 77. obnovljeni vodnjak v 66. slovenski občini. Podjetje Helios je za obnovo vodnjaka prispevalo 4.200 evrov, 
javno podjetje za vodooskrbo VO-KA JP Celje 2.000 evrov ostalo pa občina Vojnik. Zgodba in koncept zasnove vodnjaka je ideja 
arhitektke Fanike Škorja Pušnik iz Nove Cerkve. V spomin na odprtje so ob vodnjaku posadili japonski javor. S kulturnim programom 
so prireditev obogatili moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik in učenci Osnovne šole Vojnik. Domači župnik je opravil 
blagoslov vodnjaka in vode.
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Brezplačna delavnica
Brezplačna delavnica »Erasmus za mlade podjetnike – priložnost za usposabljanja bodočih in mladih podjetnikov pri izkušenih 

podjetnikih v tujini«

Dogodki

Informacijska točka Evropske komisije Europe Direct 
Savinjska dne 17. novembra 2011, ob 11.00 uri v prostorih 
Celjskega mladinskega centra, organizira delavnico »Erasmus 
za mlade podjetnike – priložnost za usposabljanja bodočih in 
mladih podjetnikov pri izkušenih podjetnikih v tujini«. Program 
»Erasmus za mlade podjetnike« je namenjen bodočim in mladim 
podjetnikom, ki si želijo pridobiti več podjetniških veščin in znanj 
pri tujih izkušenih malih ali srednjih podjetnikih v EU. Za svoje 
usposabljanje bodoči/mladi podjetniki prejmejo finančno pomoč 
za kritje stroškov usposabljanja. Usposabljanje lahko traja od 1 
do 6 mesecev. Predavatelj bo predstavil pravila in postopke za 
sodelovanje v programu ter podal nekaj praktičnih primerov že 
izvedenih usposabljanj. 

  Program delavnice:  

• Uvodni pozdrav  

• Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike  

 - Sebastjan Rosa, UP ZRS CSG 

 - Kako program deluje in kaj podpira? 

 - Komu je namenjen in kdo lahko sodeluje? 

 - Kakšen je postopek prijave? 

 - Koliko sredstev lahko pridobim? 

 -  Primeri že izvedenih usposabljanj tujih mladih podjetnikov 
v Sloveniji in slovenskih mladih podjetnikov v tujini 

       3.    Diskusija in individualno svetovanje zainteresiranim 

  Sodelujoči:  

Sebastjan Rosa, strokovni sodelavec Centra za sodelovanje 
z gospodarstvom, ki deluje kot posredniška organizacija za 
program Erasmus za mlade podjetnike v okviru Univerze na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper 

  Izvedba delavnice je brezplačna, kljub temu pa vas prosimo, 
da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 14. novembra 2011, na 
naslov: info.pentlja@mc-celje.si 

Vljudno vabljeni!
Avtor:Lea Preložnik

GUMP, ki poteka krožno z 22 informacijskimi točkami v hribu 
nad trgom s prvo točko pri cerkvi sv. Florjana. 

Kot je na odprtju med drugim povedal župan Vojnika 
Benedikt Podergajs, bo ta obnovljeni vodnjak zagotovo lep 
opomnik ljudem, ki imajo na svojih dvoriščih stare vodnjake, 
da se lahko obnovijo in tako izkaže poklon vodi, kot viru 
preživetja in s tem ohranjanje bogastva naravne in kulturne 
dediščine naše krajine. K obnovi vodnjaka smo pristopili v želji, 
da ohranjamo zavest o celovitem pomenu vode v človekovem 
okolju in s tem spodbujamo aktivno delovanje ljudi za njeno 
ohranjanje in izboljšanje njene kakovosti v našem okolju. Pri 
postavitvi vodnjaka so sodelovali podjetje Isar, VO-KA JP 
Celje, Kamnoseštvo Amon, KM inštalacije, z idejnim projektom 
arhitektka Fanika Škorja Pušnik in Elektro Čretnik Melanšek.  

Petra Pehar Žgajner 
Foto J. Vovk

DRAGE TOVARIŠICE IN 
TOVARIŠI, VOJNIČANKE, 

VOJNIČANI !

Vetra ne moremo spreminjati.

Lahko pa ga ulovimo v svoja jadra.

Da bi v prihodnjem letu v svoja jadra 

ujeli čim več ugodnega vetra!

Da Vam v miru in veselju poteče 

Božično in Novoletno praznovanje!

Iskrene čestitke tudi ob Dnevu 

samostojnosti in enotnosti!

ZDRUŽENJE BORCEV 

ZA VREDNOTE NOB VOJNIK - DOBRNA

 

 

 

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

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

Da bi v prihodnjem letu krmarili mimo vseh čeri  
v varno zavetje zadovoljstva! 

 
Da v miru in veselju doživite božič! 

 
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti! 

 
 
 

                                                                                                                            ZDRUŽENJE BORCEV ZA 
VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA 
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Dogodki

Naslov sicer malo zavaja. Mauhovi trojčki iz Podgorja, ki so 
poleti upihnili že štiri svečke, niso zahtevni. So pa tako zelo 
hitri, zgovorni in ne nazadnje drug drugemu tako zelo podobni, 
da jim težko slediš. Izjema je sicer mala princeska Tia, saj se 
zaradi dolgih, zlato-kodrastih las že na daleč razlikuje od svojih 
dveh bratov. Razlikuje se še po zadržanosti (kaj pa bi drugega 
pričakovali od princeske) in le nežnejšemu spolu prirojeni 
lastnosti, s katero v omari hitro loči »zrnje od plev«. 

»Jaz sem David. David Mauh. Božiček mi bo prinesel 
sesalec,« se prvi razgovori najdrznejši trojček in na vprašanje, 
če ve povedati tudi, kje je doma, jadrno odgovori: »Ja tu!« 
Drugi ni za njim prav nič zaostajal. »Meni bo pa božiček žago 
prinesel,« hkrati doda Tian. »Meni pa Smrketo,« pojasni še Tia. 
Malčki pogovor hitro nadaljujejo in gostji ponudijo celo njihove 
najljubše sladkarije, nato pa jih zamoti, priznam, precej bolj 
zanimiva igra. 

O zarečenem kruhu in »žolčnih kamnih« 

V družini s štirimi otroki in eno plačo se posameznik naravno 
nauči deliti stvari. Naravne postanejo še mnoge druge stvari. Kot 
ta, da se je s težavami bolje sprijazniti, kot pa jih pregrevati in 
po možnosti razgaliti na sodišču. Zlatka bi kot mamica, ki je še 
pred iztekom porodniškega dopusta prejela obvestilo o odpovedi, 
tožbo sicer zlahka dobila. »Lahko bi. A na koncu je pomembno le 
to, da so moji sončki vsi zdravi.« Na lastni koži je ugotovila tudi, 
da se zarečenega kruha res največ poje. »Vedno sem govorila, da 
bomo ostali le pri enem otroku. Je ravno dovolj za veselje, za jezo 
in skrbi ter za stroške, sem pojasnjevala. No, zdaj pa imam štiri,« 
se nasmeje in s pogledom, ki razkrije, da sedanjega življenja ne 
bi zamenjala za karkoli drugega, poboža svoje otroke. 

Presenetljivo pri Mauhovih trojčkih ni le samo pravljično 
število, temveč dejstvo, da je drobna Zlatka trojčke dobila po 
popolnoma naravni poti, kar je izjemno redko. »Spomnim se, da 
sem kmalu po zanositvi zaradi bolečin v trebuhu tekala od enega 
zdravnika do drugega, saj sem bila prepričana, da imam kilo.« 
Šele po vrsti preiskav so jo poslali h ginekologu, ta pa je pod 

njenim srcem odkril tri mala srčeca. »Ko sem to povedala očetu 
Sandiju, me sploh ni dobro razumel. Tudi sama sem potrebovala 
nekaj dni, da sem dojela, da je vse to res. Ko pa sem prvo sliko 
ultrazvoka dojenčkov pokazala teti, me je začudeno vprašala, 
če imam tri žolčne kamne.« Pa vas nihče ne vpraša po receptu, 
pobaram očka. Ta se le skromno nasmeji. »No, morda je kriva 
njegova tridesetletnica, saj so se mesec po njej začele težave,« 
debato o pravljični številki zaključi mamica. 

Trije »cartljivčki« in le dve koleni 

O tem, kako pravljičen pa je njihov vsakdan, pa v nadaljevanju. 
»Priznam, lažje je bilo, ko so bili še dojenčki, saj so obstali tam, 
kamor si jih dal.« Danes pa trije mušketirji tako švigajo sem ter 
tja da jih včasih še lastna starša komaj ločita. »David je za nekaj 
dekagramov težji od Tiana, a to lahko opaziš le, če so pri miru,« 
doda Sandi. »Še Tia jih vedno ne loči. Jih pa vsi takoj ločimo po 
glasu.« Glaski so, če se k mamici stisne le en sam, precej otožni. 
»A mene pa nimaš več rada, se v takšnih primerih žalostno 
oglasita druga dva. A kaj, ko imam le dve koleni.« 

Na srečo v družini ne zmanjka kolen. Poleg očka je na voljo 
še babica in »veliki«, desetletni brat Leonardo, ki je med drugim 
imel to čast, da je eno ime lahko izbral sam. »Poimenoval 
je Davida. Imel je pripravljenih še nekaj drugih imen svojih 
prijateljev, pa smo si ta privilegij pravično razdelili. Tia in Tian 
je tako najina izbira. Lahko bi se sicer vsi držali črke d, a se za 
punčko nisva mogla spomniti kakšnega imena na to črko,« izbiro 
imen pojasni Sandi. 

Ura se je bližala sedmi, skrajnemu času, ko je otroke treba 
začeti pripravljati za spanje. Treba je dovolj zgodaj vstati, preden 
se spet vsi zvrstijo v kopalnici. Potem pa mušketirji v vrtec, 
oprostite, v staro šolo (v tej enoti so vedno le »glavni« malčki), 
Leonardo v šolo, očka v službo, mami pa mora dobro zavihati 
rokave, če želi do zaključka pouka dom spet spraviti v red. 

Rozmari Petek 

Podgorje - kraj, kjer se Božiček utrudi
Preverili smo, koliko so Mauhovi trojčki iz Podgorja pod Črešnjicami že zrasli in kako je vsakdan videti v veliki družini.

Družina Mauh

Kaj bi zdej ta teta rada vedela?
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Utrinki iz Špesovega doma
Letošnja jesen nas je obdarila z obilo dobrega pridelka, povrhu pa smo bili deležni še toplega in sončnega vremena pozno v 

november. Kaj lepšega si še lahko v teh težkih časih želimo? 

Sončne in tople jesenske dni smo tudi v Domu dobro izkoristili 
– začeli smo s trgatvijo brajde, kot vsako leto smo spekli slasten 
kostanj in ga poplaknili z moštom. 

Konec oktobra nas je že tradicionalno obiskal Tone Vrabl z 
glasbenimi gosti, koncert so nam priredili pevci skupine Jesensko 
cvetje iz Šentjurja, obiskali pa sta nas kar dve folklorni skupini, 

iz Blagovne in mestne četrti Slavko Šlander iz Celja. Dodali smo 
še tradicionalno Martinovanje s krstom mošta in rujno kapljico, 
skupaj z dobrotami iz naše kuhinje ter veselo pesmijo. 

Ker smo že v prazničnem decembru naj povem, da bo tudi ta 
kar se da pester s prireditvami in raznimi družabnimi dogodki, 
ki nas bodo popeljali do novega leta. Naj omenim samo nekaj 
skupin, ki se bodo v decembru ustavile pri nas: Vitezi celjski, oktet 
Podoglarji, oktet Zven z orgelsko spremljavo, pevci mešanega 
zbora DU Vojnik, za praznovanje božiča pa bomo imeli prav 
posebno prireditev, ki jo bomo stanovalcem Doma pripravili kar 
zaposleni. Seveda pa se nam bo v tem času pridružil tudi kateri 
od dobrih mož in nas obdaril, ali pa morda tudi malo našeškal 
tiste, ki čez leto niso bili pridni. 

Ob koncu leta, ki si ga bomo pri nas zapomnili tudi po tem, da 
je naš direktor Dragan Žohar prejel visoko občinsko priznanje 
in smo na to vsi zelo ponosni, bi radi vsem našim občanom 
zaželeli srečno in zdravo novo leto 2012. Z drobno  željo, da bi  
v odnosu med ljudmi začele prevladovati tudi druge vrednote, ki 
bi presegle tiste materialne in bi nam življenje zagotovo naredile 
bolj polno in lepše. 

Elči Gregorc

NAMENITEV DELA DOHODNINE
Zakon o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11, Zdoh-2-UPB7) 

daje možnost, da se davčni zavezanci rezidenti sami odločijo, 
komu bodo podarili  do 0,5% svoje dohodnine. Izbirajo lahko 
med financiranjem splošno-koristnih namenov, političnih strank 
in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se 
štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, 
športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo kot 
nepridobitna dejavnost in so v javnem interesu ali dobrodelni.

Kako podariti 0,5% dohodnine?

Odločiti se je možno za največ pet organizacij, ki jim davčni 

zavezanec nameni do skupno 0,5% svoje dohodnine. To 
dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija 
za davčne zavezance brezplačna. 

Obrazec  za namenitev dela dohodnine je priložen, seznam 
upravičencev pa je dostopen na spletni strani: http://www.uradni-
list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF. 

Obrazec morate izpolniti in poslati po pošti ali elektronski 
pošti na Davčni urad do 31.12.2011. 

Tanja Golec Prevoršek,  
Višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
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Komemoracije v občini Vojnik
V četrtek, 27. oktobra in v petek, 28. oktobra, so v občini Vojnik potekale spominske slovesnosti v počastitev spomina na mrtve.

Dogodki

Program spominskih slovesnosti so 
pripravili učenci OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik 
ter njenih podružnic, pod mentorstvom svojih 
učiteljev in v sodelovanju s krajevnimi 
organizacijami ZZB za vrednote NOB, 
udeležili pa so se jih predstavniki Občine, 
Zveze borcev, KS in krajani. 

V četrtek so se v Veliki ravni s kulturnim 
programom učencev POŠ Socka poklonili 

spominu dvema neznanima padlima borcema 
XIV. divizije, v Novi Cerkvi so pri spomeniku padlim v programu 
nastopili učenci tamkajšnje podružnične šole. 

V petek, 28. oktobra, je bila prva spominska slovesnost ob 9. 
uri na Frankolovem, na tamkajšnjem pokopališču pri grobišču 
ZZB. Ob 10. uri so pri spominski plošči na Dobrotinu nastopili 
petošolci OŠ Vojnik, ob 11.45 pa so na komemoraciji pri 
spomeniku NOB v Vojniku sodelovali Mešani komorni zbor DU 
Vojnik, učenci OŠ Vojnik, župan občine Vojnik in predsednica 
ZB za vrednote NOB. 

Na spominski slovesnosti je župan občine Vojnik Benedikt 
Podergajs v svojem nagovoru poudari pomen spomina in izraza 
hvaležnosti tistim, ki so bili pripravljeni v hudih časih za skupno 
dobro darovati najdragocenejše - svoje življenje. Predsednica 
ZZB za vrednote NOB Andreja Stopar je komemoracijo 
zaključila z mislijo: "Da bi znali ceniti svobodo in da ne bi nikoli 
več čutili, da šele takrat, ko nimaš - veš, kaj si imel."   

Lidija Eler Jazbinšek 

Župan Benedikt Podergajs

Andreja Stopar

Učenci OŠ Vojnik pri spomeniku NOB

Stranice 1. novembra 2011
Na Stranicah, pri grobovih talcev, je bila tudi letos 1. novembra komemoracija, ki so jo organizirali člani občinske organizacije 

ZB za vrednote NOB Zreče. 
Prireditev se je pričela s polaganjem vencev, sledil pa je kratek 

kulturni program. Osrednji govornik je bil predsednik združenja 
ZB za vrednote NOB Slovenske Konjice - Zreče, ki je povdaril 

pomen vsakoletnega spomina na mrtve pri tem grobišču. Kasneje 
se je pridružil polaganju venca tudi predsednik Državnega zbora 
republike Slovenije Ljubo Germič. 

Tekst in foto: Jure Vovk

Polaganje venca delegacije občine Vojnik

Slavnostni govornik
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Skavti gredo novim izzivom 
naproti

Jesen je tudi pri skavtih vedno pestro obarvana. Kako letni časi spreminjajo gozd, so raziskali naši najmlajši – krdelo, ki je letos 
okrepljeno za petnajst novih članov.

Na jesenskem izhodu so prehodili zanimivo gozdno učno pot, 
od cerkve sv. Florjana do sv. Tomaža. Poleg spoznavanja dreves 
in okušanja bukovega žira, so novi volčiči in volkuljice prestali 
različne preizkušnje. S tem so uradno in slovesno postali del 
skupine. Da, biti skavt, ni lahko. Poleg dobre volje, želje po igri, 
druženju s prijatelji je treba pokazati tudi svojo moč in željo po 
biti še boljši. 

Izvidniki in vodnice pa so se na jesenski izhod podali na 
lindeški grad. Na izhodu so izvedeli težko pričakovano novico, v 
katerem vodu (tj. manjša skupina) bodo to leto. Vsak vod je dobil 
tudi vodnika oziroma vodnico. To so postali tisti, ki so najbolj 
izkušeni in zaupanja vredni skavti, ki bodo vsake 14 dni prevzeli 
vlogo voditeljev in sami vodili vod. Letos se je četa zaradi 
velikega števila nadobudnih članov, ki so uspešno prestali blatno 
preizkušnjo in bili sprejeti v četo, povečala za en dekliški vod. 

Klanovci, ki so naša najstarejša skupina, so se podali 
na dvodnevni jesenski izhod pod vrhove Rogle, kjer so se 
pripravljali na udeležbo zimskega izziva za skavte mariborske 
regije, ki ga s svojo ekipo pripravlja p. Branko Cestnik na 
Raduhi. Na jesenovanju so se popotniki in popotnice urili v 
orientaciji in spoznavali lastnosti ustanovitelja skavtov Roberta 
Baden Powella. 

Vsaka tri leta se skavtski voditelji še podrobneje zazremo v 
preteklost in napravimo strategijo za naprej. Vsakoletni tabori, 
ponovna naselitev rakov, 5-letka, lokalna vključenost in velika 
številčnost skozi vsa leta so le nekatere stvari, na katere smo 
ponosni. Vsega tega pa ne bi bilo, če bi ne bilo zagnanih skavtov 
ter seveda voditeljev, ki tedensko pripravljamo srečanja. Voditelji 
smo ponosni na pretekla leta, da smo obdržali steg in vsako 
leto omogočili okoli 80 članom Rakove Steze 1, da so izkusili 
skavtstvo.  Za naprej smo si zadali precej izzivov. Naši glavni 
cilji so, da bomo še naprej skrbeli za aktivno skavtsko dogajanje 
v naši občini in poskrbeli, da ne bodo otroci in mladi pozabili, 
kako izgleda narava, kakšna je razlika med skavtskim prijateljem 
in prijateljem na facebooku ter da se da orientirati tudi takrat, ko 
očetova nova navigacija zataji. Seveda ob tem nismo pozabili na 
tradicionalno prinašanje Lučke miru iz Betlehema v domove naše 
občine in tega, da je naloga vsakega skavta, da za sabo pušča svet 
lepši, kar bomo še naprej potrjevali z udeležbo in organizacijo 
čistilnih akcij.   

Voditelji upamo, da bo naslednje triletje še uspešnejše ter da 
bomo še naprej ostali aktivni člani naše občine. 

Ana Hotko,  
Igriva rakovica

Lepi dnevi gostovanja z intenzivnimi vajami so hitro minili. 
Ob vrnitvi z otoka Krka, so zaigrali še nekaj skladb. S takim 
načinom dela želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Stroške 
gostovanja smo krili v večini z lastnimi sredstvi, nekaj dodatnih 
sredstev  so nam  prispevali  sponzorji-donatorji, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. 

Zahvaljujemo pa se tudi celotnemu kolektivu Celeia Celje za  
gostoljubnost, predvsem Ivici Žemva in direktorju Miu Zorku.  
Hvala tudi tajnici društva Mihaeli Hren, za skrb, organizacijo in 
izvedbo gostovanja. 

Slavko Jezernik,  
predsednik KUD Godba na pihala

Gostovanje v Baški
Godba na pihala Nova Cerkev je od 25. do 28. avgusta 2011 gostovala v Baški na otoku Krku, kjer je imela intenzivne vaje. V 

dneh gostovanja je izvedla v večernih urah dva koncerta, in sicer enega  na ladji v marini Baške  in enega v domu Celeia Celje.  
Obiskovalci in gostje so z velikim zanimanjem prisluhnili njihovim glasbilom.
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Letošnje mlado vino VOJNIČAN je rezultat sprešanega 
grozdja, ki so ga vojniški vinogradniki prinesli na 5. slovesno 
trgatev, ki se je odvijala v začetku oktobra. Grozdje, skupaj 594 
kg, je prispevalo kar 38 vinogradnikov, za kar jim gre pohvala 
in zahvala. Povprečna sladkorna stopnja je bila 93 OE, najslajše 
grozdje pa je doseglo kar 115 OE – to je bilo grozdje vrste Kerner 
last Mirka Krašovca. 

Za slovesni blagoslov mošta oz. mladega vina je poskrbel  
domači župnik Anton Perger, ki je na koncu blagoslova, skupaj 
z vinsko kraljico Slovenije Simono Žugelj in predsednikom 
Vinogradniško vinarskega društva Vojnik Mirkom Krašovcem 
tudi nazdravil. 

Letošnje Vojniško martinovanje je zaznamoval slogan »PIJ 
MALO – PIJ DOBRO«. V ta namen je organizator priskrbel za 
točenje mladega Vojničana v izključno zato namenjenih steklenih 
kozarcih, z vgraviranim znakom Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik. Tako so poskrbeli, da so obiskovalci  mlado vino, 
ki je resnično odraz letošnje bogate vinske letine, pili tako, kot se 
za pravo kulturo pitja spodobi. 

Dogodek so popestrili številni nastopajoči: Godba na pihala iz 
Ljubečne, Folklorna skupina Blagovna, Ljudske pevke društva 
kmetic Zarja, člani MPZ KUD France Prešeren ter družinski trio 
POGLADIČ, katerim se je na odru pridružil tudi njihov najmlajši 
član in požel veliko navdušenja s strani obiskovalcev. Program je 
povezovala Andreja Štravs. 

Vzporedno z martinovanjem se je odvijalo tudi  1. tekmovanje v 
pripravi domačega ješprenja oz. ričeta. Skupaj je tekmovalo kar 11 
skupin – Gostilna Šabec, Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik, 
TD Vojnik, Gostilna pri Kozolcu, Dnevni bar Grilček, Arclinski 
fantje, Planinsko društvo Vojnik, Pri vročem kotličku, TD Nova 
Cerkev, Folklorna skupina Blagovna ter Talon Frankolovo. 

S pripravo ričeta so pričeli že ob 8, uri ter s kuhanjem zaključili 
ob 11. uri, ko je komisija, v sestavi Vlada Mikoša, župnika A. 
Pergerja, župana Bena Podergajsa, vinske kraljice Slovenije 
Simone Žugelj in Minke Kračun, pripravljen ričet tudi ocenila. 

Po mnenju strokovne komisije, si je 1. mesto prislužil ričet 
Vinogradniškega-vinarskega društva Vojnik – Viničarji. Ričet sta 
za to skupino kuhala Ivan in Majcen Silva. 

2. mesto so prisodili Dnevnemu baru Grilček ter 3. mesto 
Društvu Talon s Frankolovega. Vsi ostali tekmovalci so si 
prislužili 4. mesto. 

Vsekakor je bil ves pripravljen ričet odličen, saj so ga vsi 
tekmovalci brezplačno razdelili med obiskovalce in ričeta je 
kmalu po zaključku ocenjevanja ni bilo več. 

»Vinograd je kot ljubica, ki jo ljubiš in crkljaš, na koncu pa ne 
veš, ali boš kaj dobil«. Letos nam je dal veliko dobrega vina - 
po besedah poznavalcev sodeč - je bila to letina stoletja.  Vendar 
pa je kljub temu treba slediti sloganu Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik, ki pravi:  »Pijte malo in pijte dobro«. Pa na zdravje 
do naslednjega martinovanja! 

Andreja Štravs 

6. Tradicionalno martinovanje v 
Vojniku

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik je v soboto, 12. novembra 2011, ob 10.uri, pred KZ Vojnik, ponovno priredil - zdaj še 
tradicionalno - martinovanje, 6. po vrsti. Vzporedno z martinovanjem se je odvijalo tudi tekmovanje v kuhanju ješprenja, po domače 
– ričeta. Prostor pred KZ je bil tega sobotnega dopoldneva zapolnjen do zadnjega kotička, mešali so se okusi odličnega vina in 
okusnega ričeta, prav tako pa je bil dogodek  prepleten z bogatim kulturnim in glasbenim programom. Številni zadovoljni obiskovalci 
so dokaz, da so tovrstne prireditve, še kako dobrodošle v našem kraju.

Društva





34OgledalO 6/85                  9. december 2011

Društva

Prvi takšen trenutek je bil v oktobru, ko 
smo se srečali na predavanju o Načrtovanju obhišnega vrta, ki 
ga je izvedla Loreta Vlahovič, univ. ing. agronomije, v prostorih 
Osnovne šole Vojnik. 

V novembru je sledilo še eno zelo zanimivo 
strokovno srečanje. V prostorih knjižnice 
Vojnik je Marko Zdovc dipl.ing. izvedel 
predstavitev in predavanje z naslovom »Vojnik 
in okolica na starih razglednicah«. 

Ker se je podoba našega kraja in okolice 
tekom preteklih desetletij močno spreminjala 
smo se preko starih razglednic sprehodili skozi 

bogato zgodovino našega kraja in okolice, ter se 
tako vrnili v čas naših prababic in pradedov. 

Razglednice iz zasebne zbirke in poznavanje zgodovine 
kraja s strani Marka Zdovca, sta nas prisotne več kot navdušila. 
Prireditev je bila namenjena spominu, na umrlega dolgoletnega 
predsednika Turističnega društva Vojnik, gospoda Jožeta Tanška. 

Vstop v zadnji mesec leta bo zaznamovan 
z besedo znanega slovenskega etnologa  prof.
dr. Janeza Bogataja. V četrtek, 1.12.2011, ob 
18. uri, bomo v prostorih knjižnice Vojnik 
prisluhnili predavanju z naslovom »Kdo 
praznuje? Mi ali trgovine?«. Poznavalec nam 
bo približal pomen prihajajočih praznikov, 
kako jih praznujemo danes mi in kako so jih 
praznovali naši predniki. Z njim bomo odprli 
zanimivo diskusijo na temo aktualnega običaja. 

In že bo tu praznični čas. Z božičnimi 
dobrotami in spominki se boste lahko razvajali 

na predbožični tržnici, ki jo bomo organizirali pod kozolcem 
gostilne Pri kozolcu v Vojniku in sicer v soboto, 17.12.2011. 
Najmlajši obiskovalci tržnice pa si bodo ogledali igrano lutkovno 
predstavo in se ogreli ob toplem čaju. 

Praznični čas bo zaznamovala tudi pravljična baletna predstava 
Hrestač, ki si jo bomo ogledali v Slovenskem narodnem 
gledališču v Mariboru, v petek, 23.12.2011. Odhod bo izpred 
cerkve Sv. Jerneja ob 18. uri. Predstava je ena najbolj priljubljenih 
baletov nasploh, saj sta tematika in slikovita glasba uglašeni s 
pravljičnim razpoloženjem božičnega časa in zime. Za vse, ki se 
nam boste pri ogledu pridružili, bomo zbirali prijave na že stalnih 
mestih, v cvetličarnah Rožca in Vodiflor, od 5. decembra dalje do 
zasedenosti avtobusa. 

Vrhunec prazničnih dni 
bomo kot vsako leto popestrili z 
božično novoletnim koncertom, 
ki bo v četrtek, 29.12.2011, 
ob 18. uri v Kulturnem domu 
v Vojniku. Osrednja gosta 
večera bosta legendi slovenske 
glasbe, Majda in Marjan Petan 
(član skupine New Swing 
Quarteta). S posebnim izborom 

božičnih in novoletnih skladb bosta zagotovo očarala vsakega 
obiskovalca. Na prireditvi bomo podelili tudi priznanja za najbolj 
urejena okolja za leto 2011. 

O vseh podrobnejših informacijah posameznih dogodkov vas 
bomo obveščali na naslove vaših domov. 

Zima nam nikakor ne bo pobegnila nezaznamovana s strani 
Turističnega društva Vojnik. Preživite jo torej z nami. 

Nataša Kovačič 

Zima nas bo združevala
Letošnja zima je ponovna priložnost za preživljanje nepozabnih trenutkov. Trenutkov, v katerih lahko uživamo 

v toplih, lepo urejenih domovih v družbi svojih najdražjih, do trenutkov, v katerih lahko uživamo na zanimivih 
dogodkih v družbi Turističnega društva Vojnik.

Lutkarji že vadijo za igrico “Volk in sedem kozličkov

Marko Zdovc

prof. dr. Janez 
Bogataj

Kozolec Pri kozolcu

Majda in Marjan Petan
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Vinogradniki občine Vojnik

9. Kletarski večer
Kar 102 vzorca vin so vojniški vinogradniki prinesli v presojo mentorici Tadeji Vodovnik Plevnik, specialistki za vinarstvo s KGZS 

Maribor. 

Vsem vzorcem so izmerili žveplo, suho snov BX, kisline. 
Strokovnjakinja je vsak posamezni vzorec, res številnemu 
občinstvu, podrobno pregledala – pokomentirala ter svetovala 
odpravo napak. Prisotni so lahko sami dobro spoznali napake v 
vinu: 

boekser, česnov boekser, jajčni boekser, etil acetat, gumi 
boekser, miševino, gren, oksidacijo … Treba je ukrepati takoj: 
pretok, zračni pretok, žveplanje ter stalna nega in opazovanje. 
PRAVA UČNA URA ENOLOGIJE! Odsotnim so vzorčni list 
poslali po pošti. 

Strokovnjakinja pravi, da pa so na splošno prinesena vina 
dobra, nekaterim pa že napovedala visoke ocene na IX. 
OCENJEVANJU VIN meseca aprila 2012. Ugotavlja, da je tak 
način izobraževanja svojega članstva edini med 157 društvi 
Vinorodne dežele Podravje. 

Za res odlično strokovno izpeljan projekt zahvala prizadevni 
operativni skupini, predvsem Milanu Kovaču. Prijaznemu 
gostitelju PGD Vojnik pa velika HVALA! 

NA SVIDENJE NA OCENJEVANJU LETNIKA 2011 meseca 
aprila! Z veseljem zapišemo, da je društvo po številu prinesenih 
vzorcev za Šmarjem in Rogaško Slatino na 3. mestu! To pomeni, 
da društvo dobro deluje. PRIDRUŽITE SE! 

Pij malo pij dobro! 
Pavle Leskovar, Mirko Kraševec 

Sonca dosti, znoja  

in skrbi, 

da trta dobrega rodi. 

Že 65 let začenjamo vsako leto enako.

Polni novih moči za novo delo in nov trud.

Tudi  leto 2012 naj bo leto, 

ko bomo skupaj z vami premikali meje uspeha.

Spoštovane občanke in občani naše lepe občine, 

naj bodo v prihajajočem letu vaše spremljevalke le tiste vrednote, 

ki vam bodo lepšale življenje.

PGD  Frankolovo
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Torkovi večerni pohodi
Dne 4. oktobra 2011 smo ponovno začeli z večernimi torkovimi 

pohodi. S pohodi bomo nadaljevali vse do zadnjega torka v maju 
2012. Vsak torek ob 19. uri se zberemo pri oglasni deski na vasi 
Nova Cerkev, nato pa se podamo na pohod v različne smeri v 
okolici. Pohod traja 1,5 do 2 uri in se konča zopet na vasi. 

Udeležba je kar zadovoljiva, seveda pa bi bili veseli, če se nam 
še kdo pridruži, saj s hojo krepimo telesno odpornost, skrbimo 
za zdravje in pa seveda druženje nam v teh časih tudi veliko 
pomeni. 

Pohodi se organizirajo v okviru TD Nova Cerkev, vodi pa 
jih Boltežar Orlčnik. Za pohod je treba imeti primerno obutev 
(pohodni čevlji), svetilko, po želji tudi pohodne palice ter 
primerna oblačila in zvrhan koš dobre volje. 

Popestrite si te dolgo večere in se nam pridružite ob torkih. 
Boltežar Orlčnik 

Naša pot ni mehka trava, temveč gorska steza. 
Vendar se vzpenja, gre naprej … proti soncu! 
Srečno leto 2012 Vam želi TD Nova Cerkev 

SREČNO 2012! 

Srčki, podkvice, miklavži 
in parklji ...

Ljubezen se ne kupi,  

tudi ne proda. 

Ljubezen je tista,  

ki pride iz srca. 

Tako je napisan eden izmed verzov, ki jih je Marjetka Pinter 
pripravila za udeležence delavnice krašenja medenega peciva, 
ki jo je Turistično društvo Frankolovo pripravilo v četrtek, 17. 
novembra 2011. Že med tednom je zavihala rokave in spekla  
medene srčke, podkvice, prašičke, parklje in miklavže. Srčke 
je pobarvala lepo rdeče, tako, da smo jih samo vzeli v roke in 
začeli z delom. 

Seveda nam je mojstrica pripravila tudi barve, povedala kako 
se pripravijo in pokazala, kako se z njimi dela. Zatopile smo se v 
delo; na začetku nerodne roke so začele ustvarjati vzorce in niti 
drobne nesreče nam niso preprečile, da ne bi nastale prave male 
umetnine. (slika) 

Izdelovanje lectovega peciva sega že daleč v zgodovino. 
Najbolj znani so bili »dražgoški kruhki, ki so bili posebni zaradi 
ročno oblikovanega okrasja. Imajo obliko okrašenega srca 
ali krajčka – medenjak v obliki polmeseca. Fantje so z njimi 
obdarovali dekleta na Svete tri kralje. Sredi 19. stoletja pa se 
je pojavila nova oblika lecta – medeno srce. Iz razvaljanega 
medenega testa so izrezali figure, jih spekli in nato okrasili z 
drobnimi črtami, trakovi in rozetami iz ledenega sladkorja. 
Lepiti so začeli sličice in dodajati verze in ogledalca. 

Tudi mi smo jih posnemali. V resnici je to umetnost, za 
katero bi bilo škoda, da bi bila pozabljena. Prav to smo hoteli 
doseči v društvu, ko smo se odločili za to delavnico. V prijetni 
družbi, med smehom in prijetnim klepetom, bo ta večer vsem 
ostal v prijetnem spominu. Marjetki prisrčna hvala za tako lepo 
pripravljeno delavnico, za recepte in razkritje drobnih skrivnosti 
pri pripravi tega peciva. Naše srčke in ostalo medeno pecivo, ki 
smo ga odnesli domov, so domači nekaj časa občudovali, nato 
pa tiste manjše, ki jih ni tako škoda, pohrustali. So rekli, da so 
bili lepi in  »takooo«  dobri ... 

V prihajajočem letu vam želimo veliko srčkov; velikih, malih, 
lectovih, čokoladnih; največ pa tistih pravih, ki bijejo za vas in 
vam lepšajo življenje.  

Irma B., 
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Na podlagi 60. 96 in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l.RS, št. 33/07..) in Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS št. 
38/2011), je župan Občine Vojnik  sprejel

SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  Žgajner

I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Žgajner (OPPN Žgajner), ki ga je 
izdelalo podjetje  VIZURA VITEZ, Jenkova 24, Celje, št. projekta 
028/11, oktober 2011.

II.

Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo (5 
stanovanjskih hiš), na zemljišču parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 
916/1, 916/2 in 916/3 vse k.o. Vojnik - okolica, velikosti cca 
19.877,32 m². Območje je omejeno s sosednjima parcelama št. 
932 in 1180 k.o. Vojnik - okolica na severni strani, parcelami št. 
1180, 890, 895 in 903  k.o. Vojnik - okolica na zahodni strani, s 
parcelama št. 906 in 908 k.o. Vojnik - okolica na južni strani, ter 
parcelami št. 912, 922, 923, 229 in 931  k.o. Vojnik - okolica na 
vzhodni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni 
stanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice 
– občinske ceste severni strani.

III.

Javna razgrnitev osnutka OPPN Žgajner, se začne naslednji dan 
po objavi tega sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin, in sicer 
v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter v prostorih 
Krajevne skupnosti Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna 
obravnava bo v sredo 14. decembra 2011 ob 15.30 v sejni sobi 
Občine Vojnik (I.nadstropje). Na tem naslovu je na vpogled 
tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno 
razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.

IV.

V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS 
posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če 
v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. 
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in 
predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo 
županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki jih 
posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.

Vojnik, dne 14.11.2011 
Številka: 3505-0001/2011

Benedikt Podergajs,  
župan občine Vojnik
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Na podlagi 60. 96 in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l.RS, št. 33/07..) in Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS št. 
38/2011), je župan Občine Vojnik  sprejel

 SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  NOVA 
CERKEV 3

I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta NOVA CERKEV 3 (OPPN 
NOVA CERKEV 3), ki ga je izdelalo podjetje  AR PROJEKT, 
Sevnica št. projekta 38/09.

II.

Osnutek OPPN se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča 
parc. št. 615/3, 615/4, 615/5, 615/6, 613/2 in 613/3 k.o. Strmec pri 
Vojniku,  v velikosti  9885 m2, na kateri se predvideva umestitev 
petih stanovanjskih hiš. Območje je omejeno s sosednjimi 
parcelami št. 613/1 k.o. Strmec pri Vojniku na severni in zahodni 
strani, parcelo št. 614/1 k.o. Strmec pri Vojniku na vzhodni 
strani ter s parc. št. 625/13 in 626/1 k.o. Strmec pri Vojniku na 
južni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni 
stanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice 
– občinske ceste in gozdne ceste na južni strani.

III.

Javna razgrnitev osnutka OPPN NOVA CERKEV 3, se začne 
naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Nova Cerkev. Javna razgrnitev 
traja 30 dni. Javna obravnava bo v sredo 30 novembra 2011 ob 
15.30 v sejni sobi Krajevne skupnosti Nova Cerkev, Nova Cerkev 
22, 3203  Nova Cerkev. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno 
razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni 
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.

IV.

V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS 
posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če 
v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. 
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in 
predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo 
županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki jih 
posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.

Vojnik, dne 28.10.2011 
Številka: 3505-005-2009/1

Benedikt Podergajs,  
župan občine Vojnik





42

Uradni del

OgledalO 6/85                  9. december 2011

Nova zakonodaja ureja pravico do otroškega dodatka, denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. 
Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, 
subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za 
učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve 
plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic 
družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno 
ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 

GLAVNE NOVOSTI NOVE ZAKONODAJE: 

-  enotna vstopna točka: vse pravice uveljavljate na centru za 
socialno delo (CSD), 

- določen je vrstni red uveljavljanja pravic, 

-  nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri 
odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej 
upoštevalo tudi premoženje,

- večja pravičnost in preprečevanje zlorab. 

ALI IN KATERE PRAVICE SE Z NOVO ZAKONODAJO 
UKINJAJO? 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 1. januarja 2012, se 
ukinja državna štipendija za dijake, mlajše od 18 let. Družine, 
v katerih so dijaki do 18. leta starosti, bodo lahko, če bodo 
izpolnjevale  pogoje, dobile višji otroški dodatek. 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej s 1. januarjem 2012, 
se ukinja državna pokojnina. Dosedanji prejemniki državne 
pokojnine bodo lahko, če bodo izpolnjevali pogoje, prejemali 
denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Center za 
socialno delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem 
dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po 
uveljavitvi zakona izdal odločbe. 

ALI BODO PREJEMKI PO NOVEM NIŽJI? 

Z novo zakonodajo se noben prejemek ne znižuje. Zvišuje se 
otroški dodatek za dijake do 18. leta starosti, zvišujeta se denarna 
socialna pomoč in varstveni dodatek. Res pa je, da se bo pri 
odločanju o pravicah bolj kot doslej upoštevalo premoženje, 
zaradi česar bo lahko znesek prejemka posameznika nižji kot do 
zdaj, nekateri bodo lahko katero od pravic tudi izgubili. 

KJE DOBIM VLOGO? 

Vzorec vloge je že objavljen na spletni strani ministrstva, vloga 
oblikovana za tiskanje bo na spletni strani ministrstva, e-uprave in 
CSD na voljo v začetku novembra, po 20. novembru pa jo boste 
lahko kupili tudi v knjigarnah. 

KDAJ, KAM in KAKO LAHKO ODDAM VLOGO? 

Vlogo lahko oddate od 1. 12. 2011 dalje na krajevno pristojni 
center za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče), in sicer 
osebno, po pošti ali elektronsko. 

ALI MORAM VSE PRAVICE ZARADI UVELJAVITVE 
NOVEGA ZAKONA NA NOVO UVELJAVLJATI? 

Ne. 

Vlogo MORAJO v decembru oddati tisti, ki želijo katero od 
pravic uveljavljati prvič oziroma na novo. 

Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki želijo s 1. 1. 
2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca. 

Vlogo MORAJO v decembru oddati tudi tisti, ki imajo pravico 
do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011 – če želijo 
otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012. 

Vlogo LAHKO v decembru oddajo tisti, ki bodo zaradi izgube 
državne štipendije za otroka do 18. leta starosti s 1. januarjem 
ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški 
dodatek. 

Vlogo LAHKO v decembru oddajo vsi, ki želijo pravice, ne 
glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, imeti odmerjene že 
skladno z novim zakonom.   

ALI SE BO O VSAKI PRAVICI ODLOČALO POSEBEJ? 

Ne. Ko bo center za socialno delo prvič odločal o katerikoli pravici 
po novem zakonu, bo preveril tudi ali ste upravičeni in v kakšni 
višini do vseh drugih pravic in subvencij, do katerih ste takrat 
upravičeni na podlagi drugih odločb. Pravice iz javnih sredstev po 
novem zakonu se v tem primeru priznajo z dnem, ko začne veljati 
tista pravica, zaradi katere je center odločal po novem zakonu. 

ALI BOM LAHKO V PREHODNEM OBDOBJU SAM 
IZBRAL TISTI SISTEM, KI BO ZAME BOLJ UGODEN? 

Ne. Ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, vam 
bodo pravice po stari zakonodaji prenehale veljati. 

ALI MI Z DNEM UVELJAVITVE ZAKONA, TOREJ OD 1. 
1. 2012, UGASNEJO VSE DOSLEJ PRIZNANE PRAVICE? 

Ne. Večina pravic, ki jih že imate, vam velja do izteka veljavnosti 
odločb. Lahko pa od 1. 12. 2011 oddate novo vlogo in v tem 
primeru bo CSD o vseh pravicah, ki jih doslej že prejemate, 
odločil po novem zakonu. O nekaterih pravicah bo CSD odločil 
po uradni dolžnosti, torej vam ni treba storiti nič. 

KAJ MORAM GLEDE PRAVIC IN PREJEMKOV, KI 
JIH TRENUTNO ŽE PREJEMAM, STORITI ZARADI 
UVELJAVITVE NOVE ZAKONODAJE? 

• otroški dodatek 

Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste, ne glede na 

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV OZIROMA 
NEKATERIH DRUŽINSKIH IN SOCIALNIH TRANSFERJEV 
PO NOVI ZAKONODAJI - OD 1. JANUARJA 2012 DALJE NA 

KATERE PRAVICE SE NANAŠA NOVA ZAKONODAJA? 
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uveljavitev nove zakonodaje, prejemali do takrat, kot je navedeno 
v odločbi. Samo zaradi uveljavitve novega zakona vam ni treba 
oddajati nove vloge. (Primer: če vam pravica do otroškega dodatka 
velja do marca 2012, boste otroški dodatek do takrat prejemali še 
skladno s staro oziroma trenutno veljavno zakonodajo. Vlogo za 
nadaljnje prejemanje otroškega dodatka boste tako morali oddati 
v februarju 2012.) Lahko pa se odločite in vlogo oddate že v 
decembru. V tem primeru bo center odločal po novem zakonu in 
ob otroškem dodatku odločil na novo še o drugih pravicah, ki jih 
morda prejemate. 

Novo vlogo za otroški dodatek morajo v decembru oddati tisti, 
ki jim stara odločba preneha z 31. 12. 2011, ali tisti, ki želijo to 
pravico uveljaviti prvič oziroma na novo (na primer, če se jim je 
v decembru rodil otrok). 

Svetujemo, da o oddaji nove vloge od 1. decembra 2011 dalje 
razmislijo predvsem tisti, ki imajo dijaka, ki še ni dopolnil 18. let. 
Po novem, od 1. januarja 2012, namreč dijaki do 18. leta starosti 
ne bodo več upravičeni do državne štipendije, bodo pa starši zanje 
lahko uveljavljali višji otroški dodatek. 

• denarna socialna pomoč 

Prejemnikom denarne socialne pomoči ni treba glede uveljavitve 
nove zakonodaje storiti nič. Center za socialno delo bo v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona, torej do 31. marca 2012, sam 
preveril, ali ste do denarne socialne pomoči še upravičeni ali ne in 
v kakšni višini in ali morda izpolnjujete pogoje in ste upravičeni 
še do drugih prejemkov iz javnih sredstev in vas o tem obvestil 
oziroma vam posredoval novo odločbo. 

Denarna socialna pomoč bo, tako kot je veljalo že doslej, tudi po 
novem vračljiv dohodek, kar pomeni, da vam jo v času življenja 
ni treba vračati, se pa upošteva pri omejitvi dedovanja. 

• varstveni dodatek 

Prejemnikom varstvenega dodatka ni treba za nadaljnje 
prejemanje zaradi uveljavitve nove zakonodaje storiti nič. Center 
za socialno delo bo v prvih treh mesecih prihodnjega leta, torej 
do 31. marca 2012, sam preveril ali so do varstvenega dodatka še 
upravičeni ali ne in v kakšni višini.  

Pomembno: Pravica do varstvenega dodatka se po novi zakonodaji 
iz pokojninskega sistema prenaša na področje socialnega varstva, 
kar pomeni, da bo od 1. januarja dalje ta pravica podvržena 
omejitvi dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka v času 
življenja tega prejemka ne bo treba vračati, če bodo po smrti 
zapustili določeno premoženje in tudi njihovi dediči ne bodo 
socialno ogroženi, pa bodo dediči premoženja ta prejemek 
morali vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek omejila. 
Prejemniki varstvenega dodatka, ki so lastniki nepremičnine, te v 
času prejemanja varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati, 
podariti …) ali obremeniti. 

Če trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi želeli več 
prejemati, morajo to do 31. 12. 2011 sporočiti Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

• državna štipendija 

Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim 
je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že 
priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo bodo prejemali celo 
šolsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo. 

Lahko pa decembra oddajo novo vlogo in v tem primeru bo 
center za socialno delo o državni štipendiji in hkrati tudi o drugih 
pravicah odločal na novo skladno z novo zakonodajo. 

Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 
let, po 1. 1. 2012 ne bodo več upravičeni do državne štipendije 
oziroma jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let mirovala. 

(glej tudi: otroški dodatek) 

• znižanje plačila za programe vrtcev 

Vlogo za znižanje plačila za programe vrtcev za prihodnje leto 
morate oddati na novo. Nov obrazec lahko natisnete s spletne 
strani ministrstva in ga od 1. 12. 2011 dalje oddate na krajevno 
pristojni center za socialno delo in NE VEČ NA OBČINO kot 
doslej. 

• subvencija malice za učence in dijake 

• subvencija kosila za učence 

• subvencija prevozov za dijake in študente 

Če ste v šolskem in študijskem letu že upravičenec do zgoraj 
naštetih subvencij, vam te pripadajo celo šolsko leto oziroma toliko 
časa, kot je določeno v odločbi, in jih zaradi nove zakonodaje ni 
treba na novo uveljavljati. 

• oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevek 
k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo 
pravic družinskega pomočnika 

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. 

• subvencija najemnine 

Upravičencem do subvencije najemnine zaradi uveljavitve 
novega zakona ni treba storiti nič. 

•  pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev za socialno ogrožene osebe 

•  pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje  

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove 
zakonodaje ni treba storiti nič. Centri za socialno delo bodo v 
prvih treh mesecih od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti 
preverili, ali ste še upravičeni do denarne socialne pomoči, na 
katero sta pravici vezani, ali ne in vam bodo o tem izdali odločbo.   

Ministrstvo za delo  
družino in socialne zadeve 

Obveščamo vas, da je od danes dalje za uveljavljanje 11 
pravic iz javnih sredstev potrebno oddajati novo enotno 
vlogo. Med temi pravicami je tudi pravica do subvencije k 
najemnini, ki so jo doslej prosilci vlagali na pristojni občini, 
od 1. januarja 2012 pa se bo tudi te pravice uveljavljalo na 
Centrih za socialno delo z enotno vlogo Vloga je objavljena 
na portalu e-uprava in spletnih straneh Ministrstva za delo 
družino in socialne zadeve. 

Vlogo dobite spletni strani: www.mddsz.gov.si/fileadmin/
mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_
obr_8_45.pdf, na portalu e-uprava pa izberite vlogo pod 
imenom Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
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Javni razpisi za sofinanciranje delovanja programov in projektov 

Občina Vojnik je v zadnjih mesecih objavila več javnih razpisov za razdeljevanje sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena 
za različne dejavnosti v občini. Objavljamo podrobnejši pregled razpisanih sredstev za posamezno dejavnost, število prispelih in 
odobrenih vlog ter višino razpisanih sredstev.

Glej tabelo v prilogi

Naziv razpisa:

Višina 
razpisanih in 

podeljenih 
sredstev v €

Število prejetih 
vlog

Število 
odobrenih vlog

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 
proračuna za leto 2011 

23.000,00 8 8

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij 
in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina 
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2011

6.000,00 28 27

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki 
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2011 43.288,00 14 14

Poziv za športnike posameznike , ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport 3.200,00 11 11

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

2.100,00 4 3

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja občine Vojnik v letu 2011 59.000,00 27 26

Javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju  
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2011 5.200,00 7 6

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2011. 15.800,00 7 7

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini 
Vojnik v letu 2011 9.210,00 7 7

Urška Mužar in Petra Pehar Žgajner

Obvestilo rednim študentom občine Vojnik

 

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete, 
ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene Dejavnosti Občine Vojnik, po 
uspešno opravljenem letniku, podajo vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je treba priložiti dokazilo fakultete o obveznem izvajanju 
izobraževalnih programov izven sedeža fakultete, z natančnimi podatki in stroški študenta, ter potrdilo o vpisu v višji letnik. 

  

Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar, na telefonski številki 03 78 00 623 
ali na elektronskem naslovu druzbene.dejavnosti@vojnik.si. 

  

Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik

Akcija prodaje zastav
Obveščamo vas, da na Občini Vojnik v sprejemni pisarni (pisarna desno v pritličju) prodajamo:

- komplete zastav (1 občinska in 1 državna) po 5 €,
- posamezno zastavo pa po 3 €.

Prodaja v času uradnih ur.
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Most mladih
Društvo MOST MLADIH je novo ustanovljeno društvo s 

prav posebnim  programom in namenom povezovanja različnih 
generacij.

Člani društva se trudimo ustvariti prostor, kjer bi se otroci, 
mladostniki in starejši družili, povezovali in izmenjavali različna 
znanja: od ročnih spretnosti, likovnega ustvarjanja, kulturnega 
in športnega dogajanja in tako preživeti prosti čas malo drugače. 

Vedno pogosteje naš vsakdanjik zapolnjujejo različna socialna 
omrežja, internet ... Le malo kdo še obišče prijatelja in reče 
kakšno ''po domače''.  S programom društva želimo občanom 
ponuditi izbiro, kako preživeti prosti čas malo drugače. V  
letošnjem letu delovanja društva smo tako izvedli različne 
aktivnosti, katerih so se v večini udeležili osnovnošolci. Nad 
udeležbo pri aktivnostih smo bili presenečeni, otroci pa so bili 
veseli skupnih uric druženja. In še nekaj  skupnih utrinkov ... 

Društvo MOST MLADIH

Druženje ob spoznavanju novih družabnih iger

Priprava na športne igre

Poletne ustvarjalne delavnice

Društvo upokojencev Vojnik
Tiho, tiho čas beži in spet bo leto naokoli. Mi upokojenci 

smo v tem času kar precej potovali in se družili. Tisti, ki ste 
bili po šotorom na »oktober festu« veste, da je bilo prav fletno. 
Tudi zaključni izlet na Reko, Trsat in Opatijo na Hrvaško smo 
zaključili uspešno in je bil pravi jesenski izlet, kot ga je g. 
Leskovar imenoval »Gremo na morje«. Izbrali smo pravi jesenski 
dan in uživali malo na morju, malo v naravi in  tudi rahla kraška 
burjica nas je popihala, da nam je nekoliko izsušila grla in smo 
jih zalili z dobrim »VOJNIČANOM«, ki ga je prispevalo naše 
Vinogradniško društvo. Vinogradnikom se v svojem in vašem 
imenu zahvaljujem za dobro kapljico.

Tudi  Martinovanje smo imeli. Bili smo pri LOPAN v Ločah 
pri Poljčanah in imeli smo se prav lepo. Bilo je veselo in 
domov smo se vračali okoli 3. ure zjutraj. Ko boste prebirali ta 
prispevek, bo za nami tudi zaključek leta 2011. 

Po novem letu 2012 nas v januarju čaka občni zbor in po 
ustaljenem vrstnem redu norčavi pust, 8. marec, materinski dan 
in tako naprej skozi vse leto 2012. Družili se bomo na srečanjih, 
izletih in prireditvah, ki jih v letu 2012 ne bo manjkalo. Ena 
takšnih prireditev bo v mesecu juniju 2012, ko bo naše društvo 
praznovalo 60 let svojega obstoja. Kot veste, je zgodovina našega 
društva oz. objekta kar pestra. Da omenim samo v kakšnem 
stanju sta bila sama stavba, v kateri so pisarne in gospodarsko 
poslopje, v katerem je 5-stezno avtomatsko strelišče za zračno 
puško. Oba objekta sta bila v razsulu in potrebna temeljite 
obnove. Občina Celje, ki je bila tedaj lastnica obeh objektov, 
je hotela le-ta porušiti. Takratno vodstvo DU je Občino Celje 
zaprosilo, da jim oba objekta podari. To je tudi Občina Celje 
storila.  

Upokojence iz občine Vojnik bi povabil, da se nam pridružite 
in z nami preživite prijetne urice, tako na izletu ali na druženju. 
Z nami je vedno lepo – skupaj zmoremo več – pridite. 

Leto se izteka. Tega se bomo spominjali v dobrem ali slabem.  

Novo leto 2012 pa naj nam vsem prinese veliko zdravja in 
osebne sreče, da bi se še veliko let srečni in zdravi družili. 

Sreče in zdravja v letu 2012 želimo tudi vsem občanom v 
občini Vojnik. 

Ivan Robačer,  
predsednik DU
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Planinsko društvo Vojnik
Lepa jesen je tudi v društvu prinesla obilico aktivnosti:

Društva

Srečanje železarjev Slovenije, kjer smo gostili železarje iz 
Jesenic, Krope, Raven, Štor. Bil pa je tudi spominski pohod, 
namenjen našemu dolgoletnemu vodniku, markacistu Franciju 
Korošcu. 

Predstavitev zgoščenke – Tineta Lesjaka. Bilo je prijetno 
vzdušje ob pesmi in petju. Naslov ima zgoščenka po pesmi - Bodi 
pozdravljena rojstna vasica, katero je uredil Gregor Blazinšek. 

Kostanjev piknik – čar jeseni in veselega druženja po znani 
poti, mimo vinogradov, skozi gozd, postanek z malico pri 
Franciju in Danici Kmetec in veselo snidenje v Kladnartu. Pri 
Tomažu so pečen kostanj in palačinke privabili še pohodnike, ki 
redno obiskujejo Tomaž. 

Pohodi po programu PD za leto 2011 zrcalijo pravilno izbrane 
cilje. 

Sodelovali smo tudi v tekmovanju – kuhanju ričeta, kjer sta se 

trudila Vidojka in Branko Pikelj. 

Veselo je bilo tudi s planinci iz Kranja in Škofje Loke, ki so 
pohvalili lepo urejen dom in pot do Tomaža. 

In kaj planiramo v decembru: 

Srečanje planincev na Konjiški gori – 26. 12. 2011 

Nočni pohod k Tomažu, maša ob Štefanovem – 27. 12. 2011 

Lepo vabljeni v društvene prostore, kjer smo ponovno vsako 
sredo od 19. do 20. ure. 

Bliža se decembrski čas in lepa navada, da si sežemo v roke in 
zaželimo vse lepo v novem letu. Tudi PD Vojnik dodaja: Naj bo 
stisk roke topel, iskren, naj beseda seže do srca in zaželi mnogo 
dobrega in lepega. Srečno v letu 2012! In varen korak! 

Zvonka Grum 

Člani PD so kuhali ričet

Najstarejši in najmlajša pohodnica na kostanjevem pikniku 
PD Vojnik

Udeleženci smo se zbrali na sedežu 
društva in se polni optimizma in dobre 
volje odpravili na pot. Mimo dveh 
kontrolnih točk smo prispeli na Lindeški 
grad. Na ograjenem prostoru smo v 
omejenem času iskali izgubljeni prstan 
grajske gospe. Po kratkem času ga je 

našla ga. Jožica, bila je presrečna. Podelili smo še dve tolažilni 
nagradi. Vrnili smo se na sedež društva in s prijetnim druženjem 
zaključili prekrasen jesenski dan, obsijan s soncem in prešernimi 
nasmehi. 

Nada Kužner

Iskanje izgubljenega prstana grajske gospe
V nedeljo, 16. novembra 2011, smo v društvu Talon organizirali tradicionalni pohod na Lindeški grad.
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Mama „kriva“ za vse 

Vojničan je pravzaprav tudi edino vino, stisnjeno iz različnih 
sort grozdja. Člani vojniškega vinogradnega društva so načrtno 
pozabili prakso svojih prednikov, ko si v en sod ali cisterno 
„zmetal“ vse. „Ko si takšno vino prinesel na ocenjevanje, si 
se domov vrnil kot 'pokropana' kura,“ poznavalsko dodajo 
sogovorniki. Pri Kovačevih se je v društvo prva včlanila mama 
Hedvika. „Ker smo pač imeli vinograd,“ pojasni. „Moj pokojni 
mož je izhajal iz vinogradniške družine in je na vsak način 
hotel imeti svoj vinograd. Ker ga ni podedoval, sva ga leta 1966 
kupila sama. Vse do prvega predavanja, na katerega sem šla, 
smo vinograd obdelovali po starem. Iz predavanja pa sem prišla 
popolnoma navdušena.“ Novo pridobljeni „virus“ je prenesla 
tudi na sina Mirana, v katerem se je ta do konca razpasel. 
Najprej je ob obilni pomoči prijateljev izkopal vse stare trse in 
jih zamenjal z žlahtnimi sortami. Potem se je, postopoma, lotil 
obnove kleti, dokler ni prišel do končnega izdelka – vrhunske, 
sodobno opremljene kleti, edinstvene v celi občini. 

V vinograd s copati 

Koliko ga je nadgradnja stala, ne želi razmišljati. Se pač 
ukvarja z malo bolj dragim hobijem, nagrada pa so številne 
zlate diplome, ki krasijo njegovo gorco. „Če bi želel s prodajo 
vina pokriti vse svoje stroške, bi moral liter vina prodajati po 20 
evrov,“ veličino kleti in Miranovega dela opiše Krašovec. Čeprav 
urejena (med trsi - jih je okoli tisoč - zlepa ne najdeš zeli, človek 
bi vanj skorajda moral stopiti v copatah, spet doda Krašovec) 
in po vrh vsega še izdatno ocvetličena gorca, naravnost vabi k 
sprostitvi, si Kovačeva le ob nedeljah lahko privoščita, da ob njej 
tudi malo posedita. Pa še takrat Hedvika pogostokrat izkoristi 
za pisanje kronike. Pravzaprav, za pisanje in urejanje kar dveh 

kronik. „Vsa opravila v vinogradu si vse od leta 1966 pišem v 
zvezek. Zraven dodam še kakšno misel, pesem ali kaj narišem. Ko 
sem se včlanila v društvo pa sem dobila idejo, da bi lahko pisala 
tudi o društvenih stvareh,“ pojasni. Sicer ni uradna „kroničarka“ 
društva, so pa njenega prispevka veseli vsi v društvu. 

Ob vprašanju, kaj od vsega dela, ki ga terja „hobi 
vinogradništvo“, najraje počneta, sta Kovačeva v zadregi. „Vsak 
ima svoj čar,“ naposled odgovorita. Drugačen odgovor od dveh, 
ki sta življenje skorajda popolnoma posvetila najstarejši gojeni 
rastlini na svetu, niti nismo pričakovali. 

Rozmari Petek,  
časnik Večer 

Vrh, na katerem zori vojničan
Grozd za grozdom, sorto za sorto. V tem zaporedju sta svoj vinograd na Dednem Vrhu pri Vojniku skrbno potrgala Hedvika in 

Miran Kovač. Sta ena najbolj zagnanih članov mladega Vinogradniškega društva Vojnik, po urejenosti kleti pa sodita na sam vrh. 
Njuna klet je pravzaprav konjiški Zlati grič v malem. Temperatura kleti je daljinsko vodena, klasične „preše“ ni (izjema je tista, ki 
jima krasi dvorišče). „Naenkrat potrgava največ 500 kilogramov grozdja, da grozdje ne stoji, in ga zloživa v pnevmatsko stiskalnico. 
Mletja ni, je samo stiskanje grozdja, ki po ceveh teče direktno do cisterne,“ vrhunsko opremo opiše Miran. „Da grozdje čim manj 
trpi,“ sočutno doda predsednik vojniškega društva Mirko Krašovec, ki je na svoja člana izjemno ponosen. Toliko, da jima zaupa celo 
predelavo „društvenega grozdja“. Vojniška navada namreč je, da ob trgatvi potomke najstarejše vinske trte, člani prinesejo še nekaj 
kilogramov svojega vrhunskega grozdja, iz njega pa pridelajo vino Vojničan. 

2012!
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V društvu MDDI Celje se trudimo, da vsak dan tkemo med 
člani prijateljske vezi. Spoznavanje novih prijateljev pa je nekaj 
najlepšega. 

Vesela in ponosna sem, da sem imela priložnost spoznati nekaj 
članov društva PJZŠ iz Celja. 

Svoje prostore imajo pri Mercator centru v Celju, kamor so me 
že večkrat povabili. Tokrat sem imela čast spoznati predsednika, 
nekaj članov, Barbaro in njenega sinka Žiga. Žiga se je pridno 
igral in čebljal v vozičku, mi pa smo se pogovarjali kako in na 
kakšen način bi najlažje rešili težavo, ki jo ima naš skupen član. 
Beseda je tekla tudi o dejavnostih, ki potekajo v obeh društvih. 
V obeh društvih potekajo različne delavnice, med drugimi tudi 
delavnice ročnih del.  

Vesela sem bila Barbarinega povabila, ki je predlagala, da 

izvedemo skupne delavnice, v katerih bi se spoznale in izmenjale 
znanja in izkušnje. Zvončnice smo se vabilu z veseljem odzvale.   

Po uvodnem pozdravu je pogovor med nami stekel, kot da 
smo že stari znanci. Članice DPJVŠ so izdelovale voščilnice, 
ena članica pa je vezla namizni prt. Ženske smo si svoje izdelke 
pokazale in pogovor je stekel o življenjskih izkušnjah in o 
življenju nasploh, ki nas je dodobra preizkusilo. Lahko bi rekla, 
da je bila to učna delavnica, saj so nam kolegice pokazale, kako 
izdelujejo in oblikujejo voščilnice, hkrati so nam predstavile še 
druga ročna dela. Potarnale so, da jim včasih kar zmanjka časa za 
izdelovanje, saj se imajo vedno veliko kaj za pogovorit in veliko 
smo se pogovarjale tudi me. 

Časa nam je zmanjkalo, saj so tri ure minile prehitro. Obljubile 
smo si, da se kmalu srečamo v naših prostorih. Hvala za čudovito 
preživet popoldan, hvala za toplino in vse pozitivne izkušnje, ki 
ste jih delili to popoldne z nami. Da se na ta način tkejo prijateljske 
vezi, je dokaz na naših nasmejanih obrazih, ko smo se polne novih 
izkušenj, novih poznanstev in prijateljstev odpravile domov. Res 
je, da tkanje prijateljstva ni moč ovrednotiti z merskimi enotami, 
saj je prijateljstvo vredno več kot zlato. Ni ga moč kupiti, moč ga 
je le širiti. Mi smo odločeni, da bomo take vezi tkali še naprej. 
Torej velja rek … 

Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil.

Ne hodi za menoj, morda ne bom vodil.

Hodi ob meni in bodi moj prijatelj. 

Veselim se srečanja z vami, spoštovane članice društva PJZŠ. 
Vse dobro in še veliko lepih izdelkov ter prijetnih skupnih uric. 

Dragica Mirnik, 
predsednica MDDI Celje 

Zvončnice na obisku pri članicah DPJZŠ
Če imaš ob sebi prijatelja, nobena pot ni predolga, ni pretežka; še trnje ne bode in sonce sije vse dni v letu. Tkanje prijateljstva je 

kot rast drevesa, ki nam daje zavetje. 

Prijatelji so kot snežinke,

 ne vidiš jih vedno, 

  vendar so

   vedno tu …

 Prisrčno vam in vašim najdražjim

 voščimo vesele in blagoslovljene božične

  praznike in vse dobro v novem letu 2012. 

Dragica Mirnik, 
predsednica MDDI Celje

Voščilo za praznike
Mesec december je ves praznično obarvan. Morda zato, ker je 
zadnji v letu.
Med decembrskimi prazniki izstopa božič. Praznik, ki nas še 
posebej nagovarja k dobroti, prijaznosti in sožitju med nami 
vsemi. V enem stavku nam božič predstavlja besede angela 
pastirjem: «Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.«
Občinski odbor N.Si Vojnik vsem članicam in članom, 
somišljenikom in vsem ljudem dobre volje, vošči blagoslovljene 
božične praznike.
Za dan samostojnosti in enotnosti vam želimo, da bi 
domovinska zavest zopet našla pot v naša srca in da bi ob tem 
in tudi drugih državnih prazniki izobesili zastave.
Ob vstopu v novo leto 2012 naj Bog blagoslovi vaša življenja 
dela in poti. Srečno.

Občinski odbor Vojnik
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Intenzivne 
pevske vaje

V Centru za šolske in obšolske dejavnosti v Gorenju pri Zrečah 
so od petka, 7. oktobra do nedelje, 9. oktobra 2011, potekale 
intenzivne pevske vaje Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik. 
Mladi pevci so se naučili večino novega programa zbora, poleg 
tega je svoje znanje dopolnila folklorna skupina.

V petek dopoldne se je 71 učencev pevcev odpeljalo 
na intenzivne pevske vaje, ki so potekale pod vodstvom 
zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan in v korepeticiji z Alešem 
Kolškom. Že prvi dan so se krepko lotili učenja novih pesmi. 
Folklorna skupina pod vodstvom Milanke Kralj je pripravljala 
plese, ki jih bodo pokazali spomladi na obisku pri čeških 
prijateljih. Po okusni večerji so različne skupine pripravile 
zanimive oglase in jih predstavile, seveda ob obilici smeha, 
svojim sopevcem. Nato so se še športno sprostili in sledila je 
priprava na spanje, ki je trajala kar precej časa. 

V soboto dopoldne in popoldne so spet prepevali, vmes pa 
so izkoristili čas za različne dejavnosti in počitek. Zvečer so 
zaplesali ob prijetni slovenski glasbi. Med plesom je ''stroga'' 
komisija izbrala najboljšega plesalca in najbolj primerno 
urejeno osebo za ples v disku.  Komisija je ugotovila, da so 
se vsi zelo potrudili in da so se vsi imeli prijetno, kar je bilo 
najpomembneje, zato so vsi dobili nagrade, najboljši pa še malo 
boljše nagrade. 

V nedeljo so dopolnili svoje pevsko znanje in se po kosilu, 
skupaj s spremljevalci, vrnili domov. Pevci z ''večjim stažem'' v 
zboru so bili mnenja, da so bile vse pevske vaje do zdaj prijetne, 
te pa najboljše. 

Milena Jurgec 

Zaposleni na OŠ Vojnik-  
ustvarjali za učence

Zaposleni na OŠ Vojnik so  se združili  pri  prednovoletnem 
ustvarjanju raznolikih izdelkov, ki jih bodo 1.decembra ponudili 
na šolskem novoletnem bazarju. Izkupiček od prodanih izdelkov 
bodo  namenili Šolskemu skladu. 

Marsikateremu otroku, katerega brezposelni starši   ne morejo 
poravnati stroškov udeležbe  v šoli v naravi, na ekskurziji ali 
taboru  je s pomočjo sredstev šolskega sklada  to omogočeno.  

V različnih delavnicah so zaposleni ustvarili izdelke, ki 
polepšajo decemberske dneve in prostorom, kamor jih postavimo 
dodajo aromo prazničnosti. 

Na bazarju, ki bo 1. decembra 2011 na OŠ Vojnik bodo 
ponujeni: adventni  venčki,  unikatne voščilnice, obeski za 
smrečico, darilne vrečke,  dobre vile in svečniki iz das mase. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Pri ustvarjanju

Priprave na novoletni bazar
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Sanja Gregorič – dobitnica 
e-bralnika na natečaju Kul 

kemija
V četrtek, 20. oktobra 2011, ob 12. uri, je bila v Cinkarni Celje 

zaključna prireditev na temo Kul kemija. Sodelovala je tudi 
Sanja Gregorič. 

V četrtek, 20. oktobra 2011, ob 12. uri, so se v Cinkarni Celje 
zbrali najboljši likovni in literarni ustvarjalci, ki so ustvarjali 
z materiali Cinkarne Celje ali napisali zanimivo pravljico, v 
kateri so uporabljali termin kemija ali pa proizvode Cinkarne. 
Sodelovalo je trideset šol. 

Med nagrajenimi, s posebno nagrado e-bralnikom, je bila 
tudi Sanja Gregorič, učenka 6. razreda OŠ Vojnik, ki je napisala 
pravljico Palček Cinkarček. V njej opisuje palčka, ki si želi 
pred novim letom prebarvati stanovanje, zato se odloči za barvo 
Cinkarne Celje. Ker mu je nekaj barve ostalo, jo je razdelil še 
drugim prijateljem in tako osrečil tudi njih. 

Na natečaju je sodelovala tudi Kaja Dobrotinšek, učenka 
8. razreda in za svojo pravljico Princeska in težave z barvami 
prejela priznanje. 

Milena Jurgec

Sanja Gregorič z e-bralnikom

Nejčeva podarjena roka
Četrtošolcec Nejc Špeglič je svoje sošolce in sošolke spodbudil 

k sodelovanju v dobrodelni akciji.

Kako lahko s čutečim odnosom do sočloveka, z drobnim 
dejanjem soprispevamo za dobrobit tistih, ki potrebujejo našo 
pomoč, je s svojim predlogom dokazal Nejc Špeglič. 

Z mamico sta  zasledila, da s tem, ko narišeš svojo roko in 
jo pošlješ organizatorju, le ta nameni 0, 5 € v učni sklad, ki 
pomaga pri šolanju otrokom iz socialno šibkih družin. Nejc je 
na spletu oblikoval kar nekaj rok, ki jih je tudi poslal. Svojo 
željo po pomoči drugim pa je predstavil tudi svojim sošolkam 
in sošolcem, ki so njegovo pobudo sprejeli in jo tudi udejanili.  

Nejc je k poslanim rokam svojih sošolcev dodal tudi posvetilo 
z mislijo o prijateljstvu, ki je kot roka, ki objema ves svet. 
Delček tega objema je s svojim predlogom postal tudi sam. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Podarjane dlani

Tečaj računalništva – RDO

Na OŠ Vojnik je od 21. septembra do 19. oktobra 2011 
potekal tečaj RDO (računalniška digitalna pismenost ), 
katerega je organizirala Ljudska univerza Celje. Tečaj je 
obiskovalo šestnajst tečajnikov. Strošek izvedbe tečaja 
je financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike 
Slovenije, ki je dobilo sredstva iz EU.

Našemu predavatelju Juretu Šornu se zahvaljujemo za 
potrpljenje, ki ga je imel z nami. V sredo, 19. oktobra, 
nas je obiskal Aleš Štepihar, direktor Ljudske univerze 
Celje in nam izročil potrdila o uspešno opravljenem 
tečaju. Na ta slovesni zaključek nas je prišla pozdravit 
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica KS Vojnik.

Hvala vsem, tudi vodstvu OŠ Vojnik, da smo lahko 
koristili njihove prostore in računalniško opremo.

Franc Kuzman
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Bodi previden
Četrtošolci OŠ Vojnik sodelujejo v projektu bodi previden - 

bodi viden

Učenci 4. a in 4. b razreda so se vključili v akcijo, ki je 
namenjena večji varnosti v prometu pri kateri je poudarek na 
temeljnem pravilu, da  sta v prometu vidnost in varnost tesno 
povezani. Ta akcija poteka že več let zapored v organizaciji 
Javne agencije republike Slovenije za varnost prometa in v  
sodelovanju z mnogimi drugimi institucijami. Namenjena pa je  
temu, da se opozori na dve skupini, ki sta najpogosteje udeleženi 
v prometnih nesrečah kot pešci, to so otroci in starejši od 65 let. 

Četrtošolci so v šoli napisali pisma svojim starim staršem, 
v katerih so jih prosili, naj upoštevajo prometne predpise, 
prometna pravila, ki veljajo za pešce ter poskrbijo za večjo 
vidnost v prometu, kadar se vanj vključujejo kot pešci. 

V pismih so poudarili pomembnost uporabe odsevnih teles, ki 
omogočajo večjo vidljivost v prometu. 

 S tem, ko so v napisanih pismih opozorili na varnost v 
prometu svoje stare starše, so tudi sami utrdili prometna pravila, 
osvežili znanje, kako se napiše pismo in pridobili novo izkušnjo. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Učenci 4. a so pisali pisma o varnosti

Učenci 4. b z napisanimi pismi o varnosti

Naj bosta vaš božič in novo leto polna 
sreče, veselja in cvetja!

»Tradicionalni slovenski zajtrk« 
na Osnovni šoli Frankolovo

Naša šola se je tudi letos pridružila projektu »Tradicionalni 
slovenski zajtrk«. Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije, ki že peto leto organizira dobrodelno izobraževalno 
akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih 
šolah in vrtcih«. Tako smo v petek, 18. novembra 2011, imeli na 
jedilniku kruh, maslo, med, mleko in jabolko - vse slovenskega 
porekla. Zajtrk so za vse učence in učitelje naše šole  podarili 
kmetje in kmetijska podjetja, maslo in mleko Mlekarna Celeia, 
kruh Žito d. d., jabolka Meja kmetijstvo Šentjur, čebelar Peter 
Babnik iz Celja, pa nam je podaril med. 

V šoli so potekale različne aktivnosti. Preko  šolskega radia so 
se učenci seznanili o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih 
navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil 
slovenskega izvora. Predstavljen jim je bil pomen čebelarstva za 
kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in za širše okolje. 

Učenci 6. razredov so pripravili razstavo o čebelah in njihovem 
pomenu za človeštvo. Ogledali so si tudi dokumentarni film S 
čebelo do medu. Ob ogledu filma so spoznali stopnje razvoja 
čebel, dobili vpogled v čebelarstvo in delo čebelarjev. 

Preko celotnega dne se je na šoli čutil čebelji utrip, v ušesih 
učencev pa je odmevala znana Slakova pesem o čebelicah. 

Jožica Apšner 
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Mladi ustvarjalci smo že zakorakali v predpraznično vzdušje 
in v sedmih delavnicah  izdelovali najrazličnejše izdelke, ki jih 
bomo poleg izdelkov, ki jih bodo v svojih delavnicah pripravili še 
učitelji, prodajali na prednovoletnem bazarju in obogatili račun 

Šolskega sklada. Nastala je kopica prekrasnih svečnikov, darilnih 
vrečk, okraskov za smreko, adventnih venčkov in prazničnih 
aranžmajev, obeskov za na vrata, rožic ter angelčkov iz papirja. 

Učenci v glasbeni delavnici pa so se preizkušali v pripravi 
čisto prave pesmi. 

Uživali smo vsi, učenci in učitelji. Pri vodenju delavnic nam 

je pomagala tudi Jožica Povše iz društva Meta, ki nam že drugo 
leto prinaša številne novosti in ideje s področja ročnih spretnosti.

Simona Žnidar

Ustvarjalne delavnice na OŠ Vojnik 
V soboto, 12. novembra 2011, so na OŠ Vojnik pripravili za svoje učence ustvarjalne delavnice. 

Čudoviti izdelki

Zaključek delaČudovito oblikovanje

Ideje, ideje ...

Kulturni program glasbene delavnice

Mojstri ob strojih
Kulturni program glasbene delavnice

Šole in vrtci
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Učenci v glasbeni delavnici

V likovni delavnici nam ni bilo dolg čas, rezultat je dober.

Načrtovanje dela

Jožica Povše, zunanja sodelavka, v elementu

Šole in vrtci
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NAŠA  106  LET  STARA  ŠOLA  POSTAJA  PRAVA  
LEPOTICA 

V teh dneh se končujejo obnovitvena dela na fasadi POŠ 
Nova Cerkev, kar je v veliko zadovoljstvo otrok, zaposlenih in 
krajanov. 

Foto in tekst: Ida Grobelnik 

DA BOMO V PROMETU VIDNEJŠI, VARNEJŠI IN 
BOLJ PREVIDNI 

Tokrat smo aktivno sodelovali v prometu. Pri tem dogodku so 
se nam pridružili tudi otroci POŠ Socka. Na šolskem igrišču se 
nam je predstavila agencija Jumicar, ki se ukvarja s preventivno 
vzgojo v cestnem prometu. Ob vožnji po poligonu smo morali 
upoštevati pravila - prometne znake in semaforje. Vsi smo nalogo 
odlično opravili in pridobili vozniška dovoljenja za vožnjo na 
poligonu. 

Spremljal nas je tudi policist Danilo Ungar. 

Zdaj vemo, da moraš v prometu obvezno misliti na 3 stvari: 

1. Ostati  živ. 

2. Mirno hoditi in dobro opazovati. 

3. Čez cesto pojdi, ko se promet ustavi ali nikogar ni! 

Da smo se veliko naučili in tudi uživali, so dokaz priložene 
fotografije. 

JUMICAR, ti si car!       

Foto in tekst: Ida Grobelnik 

PREDSTAVITEV JUDA – MODERNE JAPONSKE 
BORILNE VEŠČINE 

POŠ NOVA CERKEV 

Jesenski dnevi na POŠ Nova Cerkev
 

Jesenski čas je za učence POŠ Nova Cerkev vsako leto prav poseben čas. Letos nas je ta čas še prav posebej obdaril. Svoje trenutke 
pa smo “podarjali” tudi učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev.

POŠ Nova Cerkev v novi preobleki

Bodimo vidni in opazni na cestišču! 

Rumena - sem že pripravljen

Predstavitev juda
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Mojster vadbe nam je predstavil učenje varnega padanja in 
kotaljenja. Povedal je, da je poudarek na varovanju glave, vratu, 
komolcev in hrbta. Pri vadbi usvojijo otroci znanja, s katerimi 
lahko sami preprečijo možne poškodbe, ki lahko nastanejo pri 
padcih s kolesom, pri rolanju in igri nasploh. 

Če bo za vadbo dovolj interesa, bo trening potekal tudi na naši 
šoli. 

Foto in tekst: Ida Grobelnik 

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE 
PROMETNIH NESREČ 

Slogan letošnjega Svetovnega dneva spomina na žrtve 
prometnih nesreč  je »S spomini v desetletje za večjo varnost 
na cestah«. Ob tej priložnosti smo se otroci POŠ Nova Cerkev 
skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Vojnik pridružili obeležitvi v Celju. Prižgana je bila 
trajna sveča, ki bo vse udeležence cestnega prometa opozarjala 
na pomen upoštevanja prometnih predpisov, zmanjšanja uporabe 
alkoholnih pijač, zmanjšanja hitrosti ter številnih drugih 
dejavnikov, ki so vzroki prometnih nesreč na celjskem in drugod. 
Sveče, prižgane po vsem svetu, so izraz solidarnosti in premisleka 
ob izgubi najdražjih sorodnikov, prijateljev, znancev, predvsem 
pa poziv za večjo varnost, za katero smo odgovorni prav vsi. 

Foto in tekst: Ida Grobelnik 

PGD NOVA CERKEV – SEBI V PONOS, 
BLIŽNJEMU V POMOČ 

Prvi organizirani začetki požarnovarnostne pomoči v našem 
kraju segajo v leto 1887, ko je Novo Cerkev zajel uničujoč požar. 
Takrat so si pomagali le z ročno brizgalno. 

In danes … 

Ob mesecu požarne varnosti smo bili na obisku pri naših 
gasilcih otroci šole in vrtca iz Nove Cerkve. Predstavili so nam 
svoje poslanstvo, opremo in v dveh urah nam je od navdušenja 
kar nekajkrat zastal dih. 

Dragi gasilci! 

Želimo, da bi še naprej v naša življenja vnašali vedrino, dobro 
razpoloženje in pozitivne vrednote, ki jih znamo ceniti tudi 
najmlajši. 

Saj veste, da radi in s ponosom vstopamo v vaše vrste! 
Otroci in kolektiv šole in vrtca Nova Cerkev 

LISJAK HERMAN NA OBISKU

V petek, 18. novembra 2011, je učence POŠ Nova Cerkev 
razveselil obisk Hermana Lisjaka. Še posebej so ga bili veseli 
učenci, ki so vključeni v krožek šolske hranilnice. Prijazen Lisjak 

Trajna sveča in rožice v spomin

Takšnih junakov ni veliko

Skupinska fotografija z gasilci PGD Nova Cerkev
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in predstavnica Banke Celje sta nam predstavila oblike in pomen 
varčevanja, obdarila sta nas z darili in bomboni, mi pa smo 
obljubili, da bomo še naprej pridno varčevali.

Foto in tekst: Suzana Jelenski Napotnik,  
mentorica šolske hranilnice 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK TUDI NA 
POŠ NOVA CERKEV 

V petek, 18. novembra 2011, smo imeli tradicionalni slovenski 
zajtrk tudi na POŠ Nova Cerkev. Otroci so zajtrkovali kruh, 
maslo, med, mleko in jabolko, vse slovenskega porekla. 

V kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda smo v 
okviru tehniškega dneva izdelali vsak svoj pogrinjek in obroček 
s čebelico za prtiček. Otroci so se seznanili o pomenu zajtrka, 
zdravi prehrani in bontonu pri mizi. V času podaljšanega bivanja 
so izdelali napis in vsako črko okrasili s simboli, ki so povezani 
z vsebino projekta. 

Otroci so povedali, da si takšnih zajtrkov želijo še več. 
Foto in tekst: Sabina Penič 

POŠ NOVA CERKEV – KOMEMORACIJA  

V četrtek, 27. oktobra 2011, smo v okviru našega otroškega 
pevskega zbora v počastitev padlim med vojno pripravili kulturni 
program: zapeli smo pesem, zaigrali na flavto in se predstavili 
recitali. Prinesli smo cvetje in prižgali svečke. 

Foto in tekst: Sabina Penič 

POŠ NOVA CERKEV – OTVORITEV RAZSTAVE  

V nedeljo, 30. oktobra 2011, je v Slomškovi kapeli potekala 
otvoritev Razstave slik ljubiteljskih slikarjev v naši okolici, ki 
jo je pripravilo Turistično društvo Nova Cerkev. Naši otroci so 
s petjem in igranjem na instrumente popestrili kulturni program, 
nato pa smo se lahko vsi še okrepčali z dobrotami, ki so jih 
pripravile skrbne gospodinje. 

Foto in tekst: Sabina Penič 

Lisjak Herman na obisku tudi na POŠ Nova Cerkev

Ob otvoritvi razstave

Tradicionalni slovenski zajtrk na POŠ Nova Cerkev

Otroški zbor POŠ Nova Cerkev na komemoraciji
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Tudi na POŠ Šmartno pestro  
jesensko dogajanje

Letošnji kostanjev piknik je bil za nas nekaj posebnega, saj smo se peš odpravili na domačijo Langerškovih v Rožnem Vrhu, kjer 
smo se srečali z učenci POŠ Nova Cerkev. Tam sta nas prijazno sprejela gospodarja te domačije, g. in ga. Podgoršek. Gospod nam 
je pekel kostanj, njegova  žena pa nas je pogostila s čajem in pecivom. Prijetno druženje ob  luščenju kostanja ter igrah otrok, je kar 
prehitro minilo in že smo  se morali odpraviti v »dolino«, v želji po ponovnem snidenju naslednje leto. 

Letošnji kostanjev piknik je bil za nas nekaj posebnega, saj 
smo se peš odpravili na domačijo Langerškovih v Rožnem Vrhu, 
kjer smo se srečali z učenci POŠ Nova Cerkev. Tam sta nas 
prijazno sprejela gospodarja te domačije, g. in ga. Podgoršek. 
Gospod nam je pekel kostanj, njegova  žena pa nas je pogostila 
s čajem in pecivom. Prijetno druženje ob  luščenju kostanja ter 
igrah otrok, je kar prehitro minilo in že smo  se morali odpraviti 
v »dolino«, v želji po ponovnem snidenju naslednje leto. 

 Jesenski plodovi, ki so dozoreli v zgodnji jeseni so nas kar 
sami povabili, da jih naberemo in z njimi ustvarjamo. Tako smo  
na našem prvem tehniškem dnevu prvo in drugošolci iz njih 
izdelovali različne gozdne živali ter palčke, ki so skupaj z izdelki 
učencev iz OPB polepšali našo avlo, četrto in petošolci pa so na 
zelenici pred šolo postavili velikega možica. 

V naši neposredni bližini, na Lopati pri Celju, deluje judo klub 
Sankaku z dežele, katerega obiskuje tudi kar nekaj učencev iz 
naše šole. Prvi ponedeljek v mesecu oktobru smo štiri priznane 
judoiste gostili tudi na naši šoli, med njimi tudi nekdanjo učenko 
Ano Velenšek. Z učenci smo zelo uživali v prikazu njihovih 
borilnih spretnostih in metih, tako da nam je pri ogledu le teh kar 
nekajkrat zastal dih. 

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo bili z učenci 
povabljeni v naš gasilski dom, kjer so nam člani društva najprej 

predstavili svoja oblačila, ki jih imajo za posebne priložnosti oz. 
pri gašenju požarov, nato pa smo si lahko na sosednjem travniku 
ogledali praktični prikaz, kako nam lahko zagori olje v kuhinji 
ter pri tem dobili koristne napotke, kako v takšnih trenutkih 
pravilno, hitro in učinkovito ukrepati. 

 Na zadnji dan pouka pred jesenskimi počitnicami, so se 
učenci s pesmicami in recitacijami ter prižiganjem sveč poklonili 
spominu vsem umrlim pred spominskim obeležjem NOB v 
središču Šmartnega. 

Šole in vrtci

Predstavitev šolske hranilnice

Pohod in peka kostanja
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V petek, 11. novembra 2011, so naši prvošolci dobili prav 
poseben obisk. Obiskal nas je policist. Najprej smo se pogovarjali 
o varnosti v prometu in kdaj smo kot pešci najbolj vidni. Zunaj 
smo si ogledali in tudi preizkusili, kako pravilno prečkamo cesto 
in kakšna je varna hoja po cesti. Na koncu pa nam je policist 
razkazal še policijski avto in opremo, ki jo uporablja pri delu. 
Najbolj zanimivo pa je bilo, ko je vključil sireno. 

Marjana Pikelj

V mesecu novembru smo imeli tudi na podružnični OŠ 
Šmartno tradicionalni slovenski zajtrk. Otrokom smo ponudili 
črn kruh, maslo, med, mleko in jabolko, ki so ga z veseljem 
pojedli in popili. 

Učenci nižjih razredov so pripravili pogrinjek ter se pogovarjali 
o bontonu pri mizi. Razložili smo tudi pregovore o hrani ter zakaj 
je pomembno, da kupujemo živila slovenskih proizvajalcev. 

V višjih razredih pa je ta dan potekal v obliki naravoslovnega 

dne. Učenci so se razdelili v skupine in sestavljali jedilnike za 
zajtrk, malico, kosilo in večerjo ter izdelovali prehrambeno 
piramido. 

Monika Dimec 

 V petek, 18. novembra 2011, sta na našo šolo prišla prav 
posebna gosta, ki so se ju razveselili vsi naši šolarji in še nekaj 
otrok iz vrtca. Iz Banke Celje je prišla gospa, ki je predstavila 
denar in varčevanje in zraven pripeljala svojega prijatelja, 
maskoto Hermana Lisjaka. Tega so bili otroci še posebej veseli, 
saj je bil čisto pravi lisjak, ki jim je po vrhu prinesel še bombone. 
Z njimi se je pogovarjal, zaplesal, ko so mu otroci zapeli. Prav 
nič se ni bal, ko so ga božali in še slikal se je z nami, da bomo 
imeli naj lep spomin. 

Mojca Podjavoršek 

Policist na obisku

Ustvarjanje z jesenskimi plodovi

Tradicionalni slovenski zajtrk
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POŠ Socka
Uspešna evakuacijska vaja na POŠ Socka

V petek, 21. oktobra 2011, smo z gasilci iz PGD Socka izvedli 
evakuacijsko vajo. Na šoli smo imeli »požar«. Vsi otroci iz vrtca 
z vzgojiteljicama, učenci in učiteljice smo se uspešno, varno in 
brez poškodb rešili iz »goreče« šole, gospo Marijo pa so morali 
iz šole rešiti gasilci. Tudi z njo je bilo na koncu vse v najlepšem 
redu. 

Gasilci so nam nato prikazali še gasilsko vajo, v kateri so 
se preizkusili tudi učenci naše šole, pokazali so nam, kako 
ogljikov dioksid pogasi ogenj in nas peljali po Socki z gasilskim 
kombijem. Ogledali smo si gasilska oblačila, obutev in čelade, 
preizkusili smo sireno in videli, kako delujejo njihovi pozivniki. 
Preživeli smo poučno in zanimivo vajo. Hvala gasilci, ker smo z 
vami varni in brez skrbi. 

V četrtek, 27. oktobra 2011 smo imeli športni dan. Peš smo se 
odpravili na Veliko Raven. Tam smo se ob spomeniku neznanima 
padlima partizanoma spomnili vseh borcev, ki so se borili za 
našo domovino. Pripravili smo kulturni program, katerega so se 
udeležili tudi predstavniki borcev, občine in krajani. V spomin 

pogumnima junakoma smo ob spomeniku prižgali svečke in 
položili ikebano. 

V šoli nas je v petek, 18. novembra 2011, obiskal Herman 
lisjak. Ker je mesec oktober mesec varčevanja, nam je malo z 
zamudo (ima namreč veliko dela, ker obiskuje otroke po vseh 
šolah) predstavil varčevanje v šolski hranilnici in na Banki Celje. 
Povedal nam je, da stanuje v Muzeju novejše zgodovine v Celju 
in da sam varčuje za bombone, ki jih ima zelo rad. Tudi nam jih 
je prinesel, mi pa smo mu zapeli pesmico Lisička je prav zvita 
zver, v kateri je nadvse užival. 

Na vseh šolah in v vrtcih po Sloveniji je bil petek, 18. 
novembra 2011 namenjen slovenskemu tradicionalnemu zajtrku. 
Tako smo v šoli zajtrkovali pravi slovenski zajtrk. Jedli smo med, 
kruh, maslo, jabolko in pili mleko in vse to lokalne pridelave. 
Pogovorili smo se o bontonu pri jedi, si ogledali risanko Karli 
pripravi zajtrk, pripravili pogrinjek, izdelali piramido zdrave 
prehrane ... 

Z gasilci PGD Socka

Zajtrk

Herman Lisjak na POŠ Socka
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Učenci prvega razreda so o pravem slovenskem 
zajtrku rekli tole: 

Tia:  »Najbolj všeč mi je bilo, ko je učiteljica Maja predstavila 
zanimivosti o medu, ki sva jih pripravili z mamico doma.« 

Matija:  »Med mi je bil fajni za jesti in mleko je bilo dobro. Všeč 
mi je bilo, ko je gospa Lidija pokazala, kako pravilno 
jemo za mizo.« 

Urh:  »Všeč mi je bilo, ker smo šli v učilnico h gospe Nataši in se 
tam pogovarjali o zajtrku. Pri zajtrku pa mi je bilo najbolj 
všeč maslo.« 

Aleksej:  »Ponosen sem bil na Jaka Kočeta, ki je postal pravi 
čebelar. Všeč mi je bil pogrinjek na mizi. Cel zajtrk 
je bil zelo okusen. Zanimivo pa mi je bilo, ko smo se 
pogovarjali o tem, kako zdrav je med.« 

Tara: »Vse mi je bilo všeč. Zajtrk mi je bil dober, to je pa vse.« 

Lana:  »Bilo mi je všeč, ko smo si v učilnici pri gospe Nataši 
ogledali piramido zdrave prehrane. Cel zajtrk pa mi je bil 
zelo dober.« 

Darijan:  »Meni pa je bilo vse dobro. Všeč mi je bila risanka o 
zajtrku. Pri zajtrku mi je bilo dobro vse, med, mleko, 
kruh, maslo in jabolko.« 

Alen:  »Vse mi je bilo dobro. Všeč mi ji bilo, ko smo se pogovarjali 
o zajtrku.« 

Maja Kovačič, POŠ Socka 

 OPB Socka 

V tem šolskem letu je v oddelek podaljšanega bivanja Socka 
vključenih vseh devet prvošolcev. Po dveh mesecih uvajanja in 
navajanja na popoldansko bivanje v šoli smo jih vprašali, kako 
se med nami počutijo, kaj jim je všeč in kaj jih moti, oziroma bi 
spremenili. Vsi so zatrdili, da se med nami odlično počutijo in 
da jim je prav vse všeč. Nič jih ne moti in nič ne bi spremenili. 

Zelo smo veseli, da so se navadili na naš urnik dela in aktivnosti 
v OPB. Zelo radi sodelujejo in se držijo vseh pravil in dogovorov. 

Prihaja praznični mesec december in seveda bo tudi naše delo 
in ustvarjanje v OPB potekalo v prazničnem vzdušju. Vsi se že 
zelo veselimo. 

Sedaj pa še odgovori naših prvošolcev : 

Timotej:  Všeč mi je, kadar gremo ven. Počutim se fajn. 

Aleksej:  Všeč mi je, ko imamo nalogo, ko delamo razne izdelke, 
kadar gremo ven in ko se igramo. 

Darijan:  Všeč mi je, ko se igramo, ko gremo ven, pa vse mi je 
fajn. 

Alen:  Všeč mi je, ko se igramo, ko delamo nalogo, ko se 
pogovarjamo, ko gremo ven na igrala. 

Tia:  Počutim se zelo vredu. Najbolj mi je všeč, ko se igramo na 
igralih. 

Matija:  Najbolj mi je všeč, ko gremo ven. Všeč mi je bilo, ko smo 
šivali in ko beremo knjige. Počutim se fajn. 

Tara: Fajn mi je. Najraje se igram s Tio in Lano. 
Lana:  Fajn.  Všeč mi je, kadar kaj izdelujemo. 
Urh:  Meni je fajn. Nič me ne moti. Všeč mi je, da imamo igrače, 

pa da se lahko igramo. 
Nataša Potočnik 

Komemoracija

Vsi prvošolci v OPV

Želimo vam vesele in blagoslovljene božične 
praznike ter zdravo, srečno in uspehov polno 

novo leto 2012. Vrtnarstvo Krašovec
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Šole in vrtci

Kako so živeli nekoč
V preteklem mesecu so se vse naše aktivnosti odvijale v sklopu priprav na Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal 18. novembra 2011.

Otroci so v konkretnem okolju, torej na bližnjih kmetijah, 
spoznavali zakaj so pomembne slovenske kmetije in čebelarji, 
kako nastanejo živila za zajtrk in pomen zajtrka. K aktivnostim 
smo povabili tudi starše in stare starše, ki so nam preko anket 
približali življenje na kmetiji nekoč ali pa nam z obiskom v 
skupini obogatili naša doživljanja kulturne dediščine. 

Z babico Ivanko smo tako pripravili zelo dobre štruklje in 
jih z veseljem pojedli. Pomagali so nam tudi pri zbiranju starih 
receptov, kuharskih knjig ter različnih predmetov. Vse te izdelke 
smo spoznavali, ob njih likovno ustvarjali in v vrtcu pripravili 
zanimivo razstavo, ki so si jo z veseljem ogledali vsi obiskovalci 
in gostje. 

Babice in dedki so se družili tudi na čajanki v vrtcu, kjer so 
izdelali stare igrače – punčko iz cunj ter leseni avtomobilček, 
Miklavževa darila, za svoje vnuke. Bilo je zelo prijetno in vsem, 

ki so nam kakorkoli pomagali se zahvaljujemo za pomoč in 
znanje, ki so ga delili z nami. 

Renata Koštomaj 

Babice so šivale za svoje vnuke

Dedki pri izdelovanju vozil

Tradicionalni slovenski zajtrk

Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
  vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !
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Naši prvi planinski koraki
Gibanje je primarna otrokova potreba, s katerim se razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Zato ima pomembno vlogo pri 

socialnem in emocionalnem razvoju. Ker je gibanje pomembno za vsestranski razvoj, smo ga v letošnjem šolskem letu v vrtcu  
Mavrica, enota Socka izbrali, kot prednostno vzgojno področje. 

Šole in vrtci

Da pa bi preko njega otroci spoznali še lepo okolico našega 
kraja, smo začeli planinski krožek. 

Otroke  vnaprej seznaniva z izletom ter njegovimi cilji. 
Izleta  se  veselijo in doma v sodelovanju s starši pripravijo 
nahrbtnik,  primerno hrano, obutev in oblačila. Zjutraj polni 
navdušenja pridemo v vrtec,  nemirni pozajtrkujemo ter komaj 
čakamo, da lahko odkorakamo z nahrbtniki na rami. 

Včasih se otroci začnejo dolgočasiti, a pri nas ni tako, saj se 
nenehno pogovarjamo in opazujemo okolico. Tako marsikaj 
novega slišimo, vidimo in se tudi naučimo. Ko prispemo na 
cilj, že iščemo kaj vse smo prinesli v nahrbtnikih, da se lahko 
okrepčamo ter malo poigramo. Na poti domov vidimo čudovite 
klančine za  valjanje po travniku, zato jih izkoristimo. 

Ob veseli pesmi  odidemo nazaj proti vrtcu na kosilo. Na žalost 
nam kosilo tisti dan nikoli ne tekne,  saj smo polni naših dobrot 
iz nahrbtnika. 

Novih planinskih izletov se že veselimo, ker nikoli ne vemo 
kaj nas čaka na poti, čemu se lahko nasmejimo in kaj bomo 
novega spoznali. 

Otroci iz Socke s Polono in Janjo

Prvi planinski koraki v enoti Socka

Planinci POŠ Socka
V soboto, 22. oktobra 2011, smo planinci POŠ Socka opravili prvi planinski pohod. Pred OŠ Vojnik smo se zbrali ob 9. uri in polni 

dobre volje odšli proti našemu cilju - planinski koči PD Vojnik, Tomaž nad Vojnikom. Pod vodstvom planinske vodnice Mojce Trobiš, 
smo hodili po gozdni učni poti GUMP. Med potjo smo si ogledovali drevesa, brali zanimive zapise o njih, pripovedovali zgodbe in se 
učili pravil skupinske hoje v hribe. Opazili smo tudi veliko zanimivosti. Matevž je dobil idejo za novo naravno kremo, brez kemikalij. 
V blatni luži je prepoznal dobro priložnost za zaslužek. Vsi smo se seveda zelo nasmejali

Tik pred vrhom smo zavili še na ogled jame Huda luknja. Na 
poti smo se ustavili pri zidanici gospoda Ofentavška, ki nam 
je z veseljem pokazal notranjost vsaj 200 let stare lesene hiše, 
pokazal nekaj starih predmetov, nato pa še z nami odšel do jame, 
kjer nam je povedal zgodbico o škratih. Najbolj nas je očarala 
lesena škatla, kamor so otroci včasih dajali drobtine, ki so zvečer 
ostale na mizi, zjutraj pa so jih stresli v mleko in pojedli. 

Na planinski koči smo pojedli sendviče, spili čaj in se malo 
pogreli. Učencem sem razdelila Dnevnike mladega planinca, 
kamor bomo zabeležili vsak naš pohod, seveda pa smo k prvemu 

pohodu pritisnili štampiljko, da boste verjeli, da smo zares 
osvojili naš prvi cilj. 

Okrog 12.00 ure smo se podali nazaj proti Vojniku, kjer so nas 
ob 13.00 uri čakali starši. 

Prvega pohoda se je udeležilo deset učencev naše šole. Vabimo 
tudi druge, da se nam pridružijo, saj smo kljub oblačnemu 
vremenu preživeli krasen dan, s polno smeha in dobre volje. 
Naslednji pohod bo najbrž v novembru, in sicer gremo na 
Šentjungert. 

Nataša Potočnik,  
POŠ Socka Pred vhodom v jamo Huda luknja

Planinci na cilju - planinska koča na sv. Tomažu
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Šole in vrtci

Tradicionalni 
slovenski zajtrk v 

vrtcu Mavrica Vojnik

V petek, 18. 11. 2011 smo imeli, tako kot v vseh slovenskih 
vrtcih in šolah, tudi v vrtcu Mavrica Vojnik “Tradicionalni 
slovenski zajtrk”. Privoščili smo si zdrav obrok – črn kruh, 
domače mleko, maslo, med in jabolko. Ob tem smo izobraževali, 
obveščali in ozaveščali naše otroke in starše o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad ter pomenu in prednostih lokalno 
pridelanih živil slovenskega izvora. 

V svojo sredino smo povabili predstavnike občine Vojnik, 
čebelarja, ravnateljici vrtca in šole ter njihovi pomočnici. 

Ob koncu zajtrka smo prisluhnili Slakovi pesmi Čebelar in se 
skupaj pridružili petju. 

Mojca Vasle

Spoštovani 
umetniki, umetnice, 

poustvarjalci
spoštovani, vsi, ki ste se zbrali, da bi v tem jutru doživeli 

posebno lepoto, ki so nam jo bili pripravljeni odkriti naši 
spoštovani ljubiteljski umetniki, ki se nam  po svojih notranjih 
občutjih, doživljanjem tega sveta in sočloveka, razkrivajo danes.

Sinoči, ko sem zapuščala to kapelico, so se v soju luči 
prekrasno sijali vitraži v oknih in Novi Cerkvi naznanjali 
dogodek. Veličasten je bil pogled z vasi proti cerkvi in kapelici, 
iz katere je sijala modrina upodobljenih podob v oknih. Luč je 
razsvetljevala spokojno vas in klicala k današnjemu dogodku. 
V notranjosti kapelice se vam danes razkrivajo najintimnejše 
podobe sveta naših sokrajank in sokrajanov, ki so si upali svoj 
svet barv, črt, igre svetlobe, spletenih niti, bližnjih in oddaljenih 
svetov pokazati nam vsem. 

Pred nami so slike v različnih tehnikah. Od mehkega svinčnika, 
akrila, olja, slikanja na občutljivo svilo do potrpežljivega 
gobelina, prepletanja niti, rezbarjenja in nizanja kamenčkov.  
Vsak se je razkril  v svoji najgloblji intimi, se nam pokazal kot 
drugačen, občutljiv, ranljiv. Avtorji so iskali različne motive za 
izražanje svojih doživetij sveta: od ljubega doma do oddaljenih 
pokrajin Afrike, ki žari s svojimi barvami, do tihožitij, krajinskih 
motivov, portretov in narave.

Avtorji so želeli preseči to življenje in prav vsi so danes tukaj 
med nami, tudi očetje, strici in bratje, ki so v svojih hčerah, 
nečakinjah pustili sled, talent ali gen za likovno izražanje. Morda 
je v tem tudi simbolika te razstave ob prazniku vseh svetih. 

Tudi tukaj pred kapelico in cerkvijo so predstavljene jesenske 
podobe zahvalnosti in  rodovitnosti  (jesenski plodovi, buče, 
možici, cvetje), ki so postale enkratne, simbolične in umetniške 
(v aranžmaju naše članice Irene). Vse je lepo razporejeno v 
varnem zavetju obzidja cerkve SV. Lenarta.

Avtorji razstave so: Jožica Štokovnik, Miha Pan, Irena Kraljič, 
Ivan Premrl, Milica Novak, Janez vrečko, Milica Vrečko, Mojca 
Kuzman, Silvija Mikuš, Janez Najdenik, Irena Najdenik,  Helena 
Kuzman, Julija Stolec.

Razstavo so podprli: g dekan Alojz Vicman, Sabina Penič 
– postavitev, Moški pevski zbor Nova Cerkev pod vodstvom 
Petra Selčana,za kulturni program; jesenski aranžma – Irena 
Krajnc, Učenci POŠ Nova Cerkev (Špela Rojc, Mojca Cehner, 
Čerenak Jerneja, Julija Stolec), Ula Lečnik za kulturni program; 
pogostitev: Ančka Menart, Irena Krajnc, Štefka Škoflek, Gelca 
Premrl, Silvana Jakop, Stolec Vanda, Agica Štokojnik in člani 
TD Nova Cerkev, za organizacijo Zvezdana Gal.

Alenka Prebičnik Sešel, 
predsednica TD Nova Cerkev
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Kultura

Na pot smo se odpeljali v zgodnjih jutranjih urah. Pot nas je 
vodila skozi Celje, Ljubljano in Ajdovščino vse do Nove Gorice. 
Po kratkem okrepčilu, smo se po romarski poti povzpeli na Sveto 
Goro in si ogledali baziliko Marijinega vnebovzetja.

Pot smo nadaljevali do največje slovenske vinske kleti 
„Goriška brda”, ki nadaljuje s svojo tradicijo – pridelovanjem 
odličnih vin. Na začetku nam je vodič razložil vse o sortah vin, ki 
jih prodajajo. Sledil je ogled same kleti, kjer smo lahko videli res 
ogromno klet, ki lahko sprejme 18 milijonov litrov vina.

Ogled smo zaključili z degustacijo vin, pevci pa smo zapeli z 
našim vodičem še nekaj „vinskih”.

Ker smo imeli dovolj časa, smo si v Medani ogledali še rojstno 
hišo Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta.

Zaradi svoje tematike Alojza Gradnika največkrat imenujejo 
pesnika Goriških brd ali pesnika ljubezni in smrti. Po starosti in 
objavah je le neznatno mlajši od pesnikov slovenske moderne, po 
pesniških zbirkah, s katerimi se je javnosti predstavil razmeroma 

pozno, pa sodi v dobo, ki se je z moderno razšla in pripravljala 
pot ekspresionizmu.

Ludvik Zorzut je deloval na različnih področjih. Bil je zavzet 
planinec, turistični delavec, vodil je pevski zbor v Medani, bil pa 
je predvsem zelo dejaven publicist in pesnik.

Čez gričke smo se nato odpeljali do srednjeveške vasi Šmartno 
in si najprej ogledali cerkev sv. Martina. V cerkvi smo, kot je v 
naši navadi, zapeli še nekaj pesmi ter si ogledali njeno notranjost. 
Nato smo se sprehodili po ozkih ulicah „gasah”, si ogledali 
arhitekturo vasi ter se ustavili na kozarčku v vaškem lokalu.

Čas je hitro mineval, zato smo se odpravili proti lokalni 
turistični kmetijii, kjer smo naš izlet zaključili s poznim kosilom.

Podkrepljeni in dobre volje smo se v večernih urah odpravili 
nazaj proti Novi Cerkvi. 

Rok Kadilnik,  
predsednik MoPZ

Izlet v  
Goriška brda

Člani MoPZ KUD Nova Cerkev, smo se 10. Septembra 2011 odpravili v Goriška brda, ki ležijo na skrajnem zahodu Slovenije ob 
italijanski meji. Še vedno so predvsem kmetijska pokrajina, odmaknjena od mestnega vrveža. Veljajo za tipično gričevnato pokrajino 
s tržno usmerjenima vinogradništvom in sadjarstvom. 

Bazilika Marijinega Vnebovzetja

Pevci pred kletjo v Goriških brdih
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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RTV SERVIS 
ZIP 

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20 

 3212 Vojnik 
telefon: 03/781 28 81 
      fax: 03/781 28 80 
    gsm:  041/763 501 

 

e-mail: zip.gorecan@t-1.si 
www.zipservis.si 

 

VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO 2012 ! 
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Joškova banda dobrodošla 
v Beli krajini

Žlausova Joškova banda iz Globoč pri Vojniku je z več nastopi, 
ki jih je imela v Metliki in njeni okolici, osvojila Belokranjce. 
Pred kratkim je skupina blestela na Pohodu po poteh Soseske 
zidanice, ki so ga že osmič zapored pripravili Drašičani, vaščani 
vasi na jugovzhodu Bele krajine, le streljaj od slovensko-
hrvaške meje. Skoraj tisoč pohodnic in pohodnikov iz različnih 
slovenskih krajev je osem ur hodilo od hrama do hrama. 

Pred njimi so jim domačini pripravili pokušino odličnih 
in večkrat nagrajenih Prusovih, Rusovih, Mavretičevih in 
Dolčevih vin ter postregli z belokranjskimi jedmi, med 
katerimi ni manjkala zaščitena belokranjska pogača. Značilnost 
pohodov, v organizaciji članov Soseske zidanice in gasilcev, je 
bogat kulturni program, katerega del je bila letos tudi Joškova 
banda, ki je spravila v dobro razpoloženje še zadnjega, morda 
namrgodenega, udeleženca. Žlausovi godci Belokranjcem niso 
neznanka, saj so že večkrat nastopili na Vinski vigredi v Metliki, 
na največji belokranjski turistično-vinarski prireditvi, ki bo 
praznovala maja drugo leto svojo tridesetletnico. 

Za tiste, ki morda ne vedo kaj veliko o Soseski zidanici, 
naj zapišem, da gre za »banko« vina, za zelo staro obliko 
samopomoči. Po martinovanju dajo člani v skupni sod določeno 
količino vina, ki si ga lahko, ko jim ga čez leto zaradi vremenskih 
nevšečnosti ali preveč suhih grl morda zmanjka, izposodijo, ob 
vračilu pa morajo vrniti izposojeno količino z obrestmi vred. 
Za liter morajo natočiti v skupno posodo liter pa pol. Lepa 
stavba Soseske zidanice stoji sredi vasi pri cerkvi svetega Petra. 
V kletnih prostorih je moč pokušati skupno vino vseh članov 
Soseske zidanice. Obisk je treba pravočasno najaviti in iz stavbe, 
ki je bila nekdaj osnovna šola, pozneje pa tudi slovenski arhiv, 
bo kaj hitro slišati smeh in petje. 

Ljubitelji slikarstva si bodo lahko v nekdanjih učilnicah v 
prvem nadstropju ogledali še razstavo likovnih del, ki so nastala 
poleti na likovni koloniji. Morda bodo leta 2012 na stenah 
visele umetnine štajerskih mojstrov čopiča. Tudi o tem so že 
tekle besede in do uresničitve zamisli morebiti le ni več tako 
daleč. Žlaus ima dobro slikarsko ekipo, Drašičani pa ljudi, ki so 
pripravljeni sprejeti za nekaj dni pod svoj krov člane njegovega 
moštva. 

Toni Gašperič 

Kultura

Metliška županja in poslanka Renata Brunskole in Joškova 
banda na pohodu med vinogradi po Drašičih.

Letni koncert MoPZ KUD 
Nova Cerkev z gosti - oktetom 

Podoglarji iz Celja
Z letnim koncertom MoPZ KUD Nova Cerkev vsako leto 

zakroži leto svojega kulturnega udejstvovanja. Letos smo na 
letni koncert, ki se je odvijal v soboto, 26. 11. 2011, kot gostujoči 
zbor, povabili oktet Podoglarji iz Celja.

Oktet Podoglarji deluje že 26. leto. V skupini so zbrani 
amaterski ljubitelji lepega slovenskega petja, ki že vrsto let 
delujejo pod okriljem Obrtne zbornice Celje. V tem času so 
imeli veliko koncertov doma in v tujini, prepevali so tudi pri 
Joževcu v Begunjah, ob obletnici Slavka Avsenika st.

V letih delovanja so izdali 3 kasete in 3 zgoščenke, na 
katerih so posnete umetne in ljudske pesmi različnih avtorjev. 
V zadnjem obdobju njihovega delovanja pa so se posvetili 
predvsem priredbam Avsenikovih pesmi, katere so posneli tudi 
na zadnji zgoščenki, ki je izšla ob njihovi 25. letnici delovanja.

Od decembra 2010 naprej oktet umetniško vodi Peter Selčan.
Ob verzih bratov Avsenik nam postane toplo pri srcu. Seveda 

pa te topline na koncertu ne bi bilo brez naših gostov, okteta 
Podoglarji, ki so nam jo, s priredbami avsenikovih skladb, 
pomagali pričarati.

Zbora sta nastopala izmenjaje vsak s po štirimi skladbami, 
skupaj pa je vsak zbor zapel po osem skladb.

Za konec smo združili moči in večer zaključili s skladbama: 
Zvezde na nebu gore (avtorjev S&V Avsenika v priredbi Ivana 
Kneza) in Tiha noč (dalmatinska narodna).

Celoten večer je povezovala predsednica našega kulturno-
umetniškega društva, ter vsestranska umetnica, Andreja Štravs.

MoPZ  KUD Nova Cerkev naslednje leto praznuje 40 
let svojega delovanja. Zato vas ob tej priložnosti vabim na 
slavnostni koncert, ki bo predvidoma konec maja.

Za konec še zahvala pevcem obeh zborov, Petru, Andreji 
ter vsem ostalim, ki ste na kakršen koli način pomagali pri 
organizaciji in izvedbi koncerta.

Vse pa, ki vas glasba in petje veselita, lepo vabim, da se nam 
pridružite. 

Rok Kadilnik 

MoPZ KUD Nova Cerkev



Ob!ina Vojnik, Turisti!no dru!tvo Vojnik in Gostilna 
Pri kozolcu 

 

VABIJO  
NA BO"I#NO TR"NICO,  

 
ki bo v soboto, 17. decembra 2011, 

ob 8. uri, pri GOSTILNI PRI 
KOZOLCU V VOJNIKU. 

 

 
Na bo!i"ni tr!nici vam bomo ponudili doma!e 
izdelke, zabavala vas bo Jo!kova banda, za 

najmlaj!e pa smo pripravili lutkovno igrico in 
prihod Bo$i!ka. 

 
VABLJENI! 
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Jernej Borovnik o Miklavžu, Božičku in Dedku 
Mrazu

December je čas, ko so na pohodu dobri možje, ponekod Miklavž, drugje Božiček, nekatere obišče Dedek Mraz, 
včasih se zvrstijo kar vsi trije. Vsem dobrotnikom je skupno, da s prinašanjem daril razveseljujejo zlasti otroke. O 
tem, kdo je obiskoval »mlečnozobnike« v daljni preteklosti, v času pred 2. svetovno vojno, in s kako polnim košem 
je hodil naokrog, smo spregovorili z Jernejem Borovnikom. 

Kultura

Za uvod najprej predstavitev našega 
sogovornika:

Jernej BOROVNIK - Bartol, agronom, 
po rodu Frankolovčan in po domače 
Lipčekov Jernej iz Lipe, sicer pa 
naturaliziran Šentjurčan, se že spogleduje 
s svojim 90. rojstnim dnem. Tega mu 
ni moč presoditi niti na prvi pogled, še 
manj pa, ko z vso zbranostjo, tekoče in 
sistematično niza dogodke iz svoje bogate 
enciklopedije spominov. Miselno čil, poln 
dobrohotnega humorja, ustvarjalen in še 
poln načrtov, domuje, odkar mu je pred 
tremi leti umrla žena, v Domu starejših 
v Šentjurju. Vsa leta svojega aktivnega 
življenja je pridno zapisoval vse, kar se 
mu je zdelo pomembno za kraj ali celotno 
Slovenijo. Veliko tega je strnil v svojih 
dveh knjigah, »Vrnitev« in »Spomini 
Slovencev na Jesenovac, Staro Gradiško 
in Lepoglavo«, njegov opus pa zajema tudi 
4 pesniške zbirke. Vsi zapisani spomini 
in pesmi predstavljajo ljudsko blago, 
ki prijazno oživlja pristno slovensko 
starožitnost, ki danes žal prehitro izginja. 
V knjigi »100 slovenskih ljudskih pesmi o 
vinski trti in zdravičkah«, ki je izšla lani, 
je v spremni besedi zapisano, da je Jernej 
v svojem literarnem ustvarjanju pravcata 
»tavžentroža«.

Ali je četico 15 otrok, tako velika je 
bila namreč vaša družina, obiskoval 
kateri od decembrskih dobrotnikov?

»Pri nas smo praznovali vse praznike 
med letom, otrokom pa so misli uhajale 
k najbolj priljubljenemu svetniku - 
Miklavžu, ki nam je vsako leto kaj 
podaril. Na Miklavžev predvečer smo 
otroci napisali pisma, jih dali v pletarje 
in jih razporedili po veliki mizi. Ta večer 
smo morali iti prej v posteljo, čeprav smo 
zaradi prevelikega pričakovanja težko 
zaspali. Sam sem bil neskončno radoveden 
in sem vedno očeta spraševal, kako 
Miklavž zmore obdariti toliko otrok  in 
od kod pride. Svoj »firbec« sem si potešil 
šele, ko sem se potuhnil na peč in videl 
»miklavža«, kako je prinesel darila in jih 
razdelil po pletarjih. Od takrat dalje nisem 
več spraševal, se mi je pa naš Miklavž kar 

zasmilil, da je zmogel kljub času, ko je 
bilo vse podrejeno boju za golo preživetje, 
pripraviti primerna darila za vso družino. 
Običajno smo v pletarjih zjutraj našli 
miklavža iz lecta, parklja iz kvašenega 
testa, pa orehe, rožiče, tudi bombone, 
prvorazredniki so dobili še kamenček 
in tablico. Bil pa sem tudi falot, ki se je 
včasih sredi noči pritihotapil do mize in 
kakšno stvarco prestavil iz drugega v svoj 
pehar. Na Miklavževo jutro je bilo veselje 
nepopisno tudi zato, ker smo imeli vsi 
otroci skupaj s starši še obredni zajtrk z 
žemljico in belo kavo, pravzaprav je bilo 
to še dodatno razkošje. Kot sem bil že 
večji fantič, se spominjam, da je Miklavž 
z velikim košem in malo darili skupaj 
s parklji prišel iz sodednje fare v našo 
hišo. Ker je bilo prepovedano hoditi po 
drugih farah in ker so parklji mlajše brate 
in sestre zelo prestrašili, smo jim starejši 
fantiči pripravili zasedo in jih nagnali tja, 
od koder so prišli.«

Ste poznali tudi Božička in Dedka 
Mraza?

»Ne, nismo. Mati je na božični večer 
spekla bel kruh, precej potic, vedno smo 
okrasili božično drevo in z baklami odšli 
k polnočnici. Smo pa imeli v šoli proslavo 
ob božičnem drevcu, otroci iz najnižjih 
razredov pa so dobili še darilca, ki jih 
je financirala frankolovska graščakinja 
in dobrotnica Alica Faber Krupp. V 
»škrnicljih« so bile sladkarije in drobni 
pripomočki za šolo. Gospa je zelo uživala 
ob pogledu na neizmerno vesele otroke, 
saj je bila do njih, zlasti še do najrevnejših, 
zelo sočutna.«

Kako pa je videti praznovanje božiča 
pri vaši častitljivi starosti?

»Tudi zdaj je po svoje lepo. Vsako leto 
sin postavi v mojem domskem stanovanju 
lepo okrašeno božično drevesce, jaz pa 
uživam, ko se v spominih nostalgično 
vračam v lepe stare  čase in v tisto pristno 
doživljanje praznikov nasploh.«

Pa vaša primerjava nekoč in danes?
»Razlika je ogromna, tudi družbene 

razmere so drugačne. Ker se zgledujemo 

po Ameriki, se je vse spremenilo v 
potrošniško nakupovanje, tudi nemalokrat 
dragih daril. Amerikanci poznajo bogato 
obdarovanje, puranove pojedine, ne pa 
bistva praznika. Cerkev je po mojem 
mnenju še edina vez, kjer ljudje dobijo 
pravi poduk o bistvu praznikov in 
praznovanja, saj večina teh izhaja iz 
krščanskih in še prej iz poganskih časov. 
Nam, starejšim generacijam, današnji 
način praznovanja ni najbolj všeč, saj je 
vse preveč ful, kul, povsod gneča itd. S 
tem se zapostavlja tudi slovenščina.«

Vaši načrti za prihodnost?
»Načrtov imam še veliko, koliko jih bom 

pa uresničil, je odvisno od mojega zdravja. 
Človek je pri 90-tih že bolj počasen, 
čeprav sem z zdravjem za zdaj zadovoljen. 
Rad bi še izdal Črtice spominov, ki bi 
vsebovale podrobne spomine, ki sem se 
jih v prejšnjih knjigah samo dotaknil ali 
pa še to ne. Ker sem dolgo obdobje pisal 
tudi aforizme, bi želel izdati še te, verjetno 
pa bom to dejanje prepustil hčerki.«

Vam misli pogosto zahajajo v rodni 
kraj?

»Da, še vedno in zelo pogosto. Veliko 
razmišljam o časih, ki sem jih preživel v 
Lipci, kjer sem, kljub vsem bremenom 
tistega časa, užival kot v malem raju. 
Seveda podoživljam tudi vse preživete 
izseljenske in vojne grozote. Kljub temu 
zelo dobro spim, pri čemer uporabljam 
formulo za dober spanec, to je psiho-nevro-
imunologija. O tem in še o marsičem pa 
lahko kdaj drugič.«

Gospodu Jerneju ni videti, da bi mu bila 
starost ovira pri ustvarjanju, prej obratno, 
obilica življenjskih izkušenj, talent in 
volja, ga vedno znova pritegnejo k pisalni 
mizi. Zato mu želimo trdnega zdravja, da 
bo lahko udejanjil svoje načrte, za katere 
pravi, da ima materiala še več kot dovolj. 
Celo preveč, da bi zmogel uporabiti vse. S 
tem bo dodal nove kamenčke v dragoceni 
mozaik že zapisanih spominov, zlasti iz 
časa življenja v rojstnem Frankolovem in 
jih s tem iztrgal pozabi časa.

Sonja Jakop
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Organizator je za vsak zbor pripravil 
3 nastope. Prvi dan je bil namenjen 
predstavitvi v pesmi in besedi, zato je 
pot vse zbore vodila na Fakulteto za 
obramboslovje.  Mimogrede, prestopa 
državne meje sploh nismo opazili, za 
vstop na fakulteto pa smo obvezno 
potrebovali osebni dokument in prešli dve 
vojaško zastraženi rampi. Seveda to ni 

zmotilo večernega programa, ki je poleg 
prestavitve obsegal še skupno vajo vseh 
zborov in za popestritev večera še manjšo 
pogostitev. Nasploh so bile tudi pevske 
vaje nujni sestavni del  festivala, saj so 
prav vsi pevci sestavili prek 300 članski 
mednarodni mešani pevski zbor.   

Drugi festivalski dan so sledili 

celovečerni koncerti po cerkvah, naši 
so ga odpeli skupaj s Finci v cerkvi Sv. 
Mihaela v središču Budimpešte. Festival 
je dosegel svoj višek na zadnji dan z gala 
koncertom v baziliki Sv. Štefana, prav 
tako v centru Budimpešte. Vsak zbor je 
nastopil s tremi pesmimi po lastni izbiri, 
sledil pa je skupni nastop združenega 
pevskega zbora.  Baziliko Sv. Štefana 
je po oceni organizatorjev napolnila ca 
3.000 glava množica, do zadnjega kotička 
megalomanske cerkve pa so segali dovršeni 
akordi, zapeti v latinščini  in madžarščini, 
kot pika na i pa še Gruberjeva Sveta noč. 
Publika, kakršni frankolovski zbor ni 
prepeval še nikdar v svoji zgodovini, se 
je s stoječimi ovacijami zadovoljila šele, 
ko je Sveta noč izzvenela še v ponovitvi. 
Združeni zbor, ki je bil »star« le dva dni,  
je prisotne čustveno dodobra predramil in 
premalo je, če rečemo, da so mnogi – tako 
poslušalci kot pevci -  dobili »kurjo kožo«, 
mravljince, solzne oči ali pospešen pulz. 

Kultura

Bezenškov zbor na festivalu v 
Budimpešti

Pevci in zborovodja Moškega pevskega zbora PD Anton Bezenšek Frankolovo  so v dneh od 1. do 4. decembra 2011 sodelovali na 
Mednarodnem festivalu adventnih in božičnih pesmi v Budimpešti. Festival, ki je v madžarski prestolnici potekal že 11-ič zapored, je 
poleg domačinov gostil še zbore iz 6 držav. Skandinavski polotok so zastopali Finci, Švedi in Norvežani, celinsko Evropo pa Poljaki, 
Grki in Slovenci, oziroma Frankolovčani. Ker ima agencija, ki organizira tovrstne festivale, svoj sedež v švedskem Stockholmu, 
izpostavo pa v madžarski  prestolnici, ni naključje, da je bilo med vsemi udeleženci največ Skandinavcev. 

Na Trgu herojev pred Mileniuskim spomenikom

Združeni pevski zbor
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Kultura

Svetuje: Mateja Kadilnik, mag.farm. 

Jetra odraslega človeka tehtajo od 1 do 2,5 kg in ležijo v 
zgornjem desnem delu trebuha pod rebri, natančneje pod prepono, 
ki jih loči od desnega pljučnega krila. So organ, ki je izredno 
pomemben za življenje (brez jeter ni življenja), saj opravljajo 
veliko življenjsko pomembnih funkcij. Glavne funkcije so 
razgradnja zaužitih hranilnih snovi in njihova pretvorba v 
številne, za telo izredno pomembne sestavine, razstrupljanje 
škodljivih snovi (alkohol, zdravila, kemikalije, pretvarjanje 
škodljivega amonijaka v sečnino), skladiščenje vitaminov (A, D, 
B12 ,K), izdelava žolča, presnova različnih hormonov itd.  

Jetra so organ, ki ni oživčen, kar pomeni, da ob težavah ali v 
primeru obolenja ne čutimo bolečine, zato moramo biti pozorni 
na znake, ki nas opozarjajo na to, da se z našimi jetri nekaj 

dogaja. Ti znaki so najpogosteje pomanjkanje apetita in izguba 
telesne mase, utrujenost, napihnjenost in pritisk pod desnim 
rebrnim lokom, rumena koža in beločnica pri zlatenici, beli nohti 
in krvavitve iz nosu, srbeča koža, češnjevi angiomi ali razširjene 
žilice, ki se pojavljajo po trupu predvsem pri moških, bledo blato 
in temen urin.   

Bolezni jeter in zdravljenje 

Nekatera obolenja jeter so posledica dednih okvar in drugih 
dejavnikov, na katere nimamo vpliva, spet drugim težavam se 
lahko z malo previdnosti in ozaveščenosti izognemo. Jetra 
se namreč lahko okvarijo zaradi različnih dejavnikov kot so 
uživanje mastne hrane, nepravilna in čezmerna uporaba zdravil 
(na primer paracetamol), zaužitje strupenih snovi (zelena 
mušnica), vdihovanje strupenih hlapnih snovi, kajenje, čezmerno 
pitje alkohola. Med bolezni jeter, ki jih lahko preprečimo, tako 
sodijo zamaščenost jeter (steatoza), alkoholna jetrna bolezen, 
nekatere oblike ciroze jeter, tudi hepatitis zaradi okužbe z virusi. 

Za ohranitev zdravih jeter je priporočljivo uživanje zdrave in 
uravnotežene prehrane, čim manj mastne hrane, živalsko maščobo 
nadomestiti s kakovostnimi hladno stiskanimi rastlinskimi olji, 
uživati čim manj alkohola, še posebej žganih pijač, se odpovedati 
uživanju ocvrtih jedi in hitri prehrani in se dovolj gibati. Priporoča 
se tudi vnos dodatkov kot so vitamin E, omega 3 maščobne 
kisline in B vitamini (B- kompleks). Med zdravilnimi rastlinami, 
ki imajo ugoden vpliv na jetra, je najpomembnejši pegasti badelj 
(Silybum marianum), ki ima sposobnost obnavljanja jetrnih 
celic. Ugodno pa na jetra vplivajo tudi druge zdravilne rastline na 
primer artičoka, regrat, listi bolda, zeleni čaj, kurkuma in druge. 

Lea Preložnik

Kako ohraniti zdrava jetra
Jetra - predstavljajo osrednji organ presnavljanja, so nekakšna »kemična tovarna«, ki opravlja nad petsto življenjsko pomembnih 

nalog. 

Po gala koncertu, ki si je to ime 
nedvomno zaslužil, se je druženje in 
spoznavanje pevcev še nadaljevalo v 
enem glavnih mestnih hotelov. Ob okusni 
večerji, obogateni z dobro kapljico in 
madžarsko narodno glasbo, je zopet 
spregovorila pesem, univerzalni jezik, 
ki ne pozna meja. Ni dvoma, da so naši 
suvereno izpeljali obvezne in neobvezne 
nastope in tako s pesmijo promovirali našo 
domovino. V neformalnem delu festivala 
smo se z bežnimi pogovori, z nekaj 
propagandnega materiala o Frankolovem 
in o občini Vojnik, še dodatno predstavili 
nekaterim zborom. V teh nekaj dneh 
smo z marsikom stkali »instant« vezi, 
zlasti s Finci in Grki, kar pa ne izključuje 
morebitnih  kasnejših srečanj. 

Štiridnevno potepanje po glavnem 
mestu je zaznamovalo v prvi vrsti petje, 
preostanek prostega časa pa smo se šli 
turiste in turistke, saj je celotno skupino 

dopolnjevalo še nekaj predstavnic 
ženskega spola. Čeprav smo imele me 
v primerjavi z našimi  »škrjančki« le 
mini zadolžitve, smo si domišljale, da bi 
bilo fantom brez »režijskih delavk« bolj 
težko (beri: potujoča kuhinja, varovanje 
osebnih stvari med vajami in nastopi, 
fotografiranje, pisanje razglednic, 
moralna podpora, pa malo bla, bla,…). 
Krožna vožnja po mestnih ulicah, nekaj 
pešačenja, ogled nekaterih znamenitosti 
od blizu in zgovorna vodička, so nam 
osvetlili ali dopolnili naša poznavanja o 
mestu presežnikov. Ja, za naše razmere 
to nedvomno drži. Predvidenih smo imeli 
še več ogledov, a jih zaradi vremena žal 
nismo mogli realizirati, saj nas je vse dni 
zavijalo v meglo in mraz. Predvideno je 
bilo tudi spanje, vendar smo tudi spalnih 
ur »naredili« očitno premalo, manjko 
pa smo nadoknadili doma. Harmonika, 
kitara, pesem, dobra družba in potrpežljivi 

receptorji, so bili  krivi, da so si nekateri 
šele zgodaj zjutraj želeli lahko noč. 

»Ni nam žal, nasprotno, zopet je bilo 
nepozabno«, smo sklenili ob povratku 
proti domu. Poetični niso bili samo pevci, 
ampak tudi temparamentna vodička 
Sandra iz Turistične agencije Condor 
travel, ki nam je za slovo spisala še 
pesmico o štiridnevnem druženju. Z vsem 
tem so pevci v kroniko zbora dodali še eno 
izkušnjo iz tujih odrov, vsi pa bomo naša 
doživetja z veseljem podelili še s svojimi 
družinami in prijatelji. Res so bili tvorci 
tega pevskega vikenda predvsem pevci, 
toda za njimi stoji še manj vidna dobra 
roka naših stalnih donatorjev, ki skoraj po 
starševsko skrbijo za nas in za to smo jim 
člani društva iz srca hvaležni.   

Sonja Jakop 
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Pisma bralcev - Kronika

Spoštovani gospod Podergajs,

lepa hvala, da mi omogočate branje Ogledala, ki je zelo 
nazorna slika dogajanja v Vaši občini.

Poznam kar nekaj podobnih glasil, pa mirno trdim, da je vaše 
gotovo v vrhu, tako po informiranju, poročilih o delu društev, 
pestrosti vsebine, številnih slikah, kar še posebej pritegne 
zanimanje za branje, seveda je uradni del tako enostavno 
prikazan, da ni za bralce mučen, birokratski.

Še kako se strinjam z Vašim razmišljanjem, gospod župan, o 
mladih. Verjamem, da jih imate radi, da jih spoštujete in prav 
zato še posebej razumem Vašo skrb, ki jo v sestavku začutim. 
Mislim, da je stanje, kot ga opisujete, vsesplošen pojav. Trdim, 
da je temu v veliki meri kriva neslovenska poslovna in umetniška 
politika osrednjih slovenskih glasil in predvsem pa potujčevanje, 
ki si ga privošči naša osrednja hiša RTV. Domala redko slišiš 
domačo pesem, pogosto slabo govorjenje slovenščine in 
pretirana politizacija, kot da je hiša v rokah političnih strank in 
ne države Slovenije. Kot da ne bi vsi Slovenci prispevali, da ta 
kolektiv sploh živi in zlorablja naše zaupanje in naša kulturna 
pričakovanja.

Slovenci, posebno štajerski, smo se rodove dolgo ohranjali 
s kulturo in kulturnim bojem. Ekonomsko se nismo mogli 
uveljavljati. To današnji sestavljavci programov pozabljajo, 
morda celo ne vedo. Zgodovina je žal postranska veda pri nas, pa 
se če se pojavijo sodobni zgodovinarji, naše resnične zgodovine 
ne omenjajo, saj služijo raznim političnim prevarantom, ne pa 
znanosti.

Oprostite, da sem tako dolg in morda piker. Imam pač v spominu 
čase, ko smo se divjim nemškim nacionalistom upirali s pesmijo, 
našo besedo na odrih in pohajanju po slovenskih planinah, da se 
je tudi tam slišala slovenska govorica; kar spomnimo se Kocbeka 
in njegovih bojev za slovenske planine.

Posebej čestitam k Slomškovim dnevom. Res je pustil svoje sledi 
v Novi Cerkvi in sploh na Štajerskem. Žal tudi njegovo delo naši 
ljudje premalo poznajo, čeprav nam je prav gotovo rešil našo 
ožjo domovino pred ponemčevanjem.

Želim Vam, gospod župan in vsem, ki sodelujejo pri nastajanju 
časopisa, vse dobro in še mnogo uspeha v dobro Vaših občanov. 

S spoštovanjem!

Aleksander Videčnik

Prihaja iz župnije Zibika. Dolga leta je bil ministrant in imel 
ob sebi dobrega duhovnika, ob katerem je začel ministrirati ter se 
tako navduševati za Boga. Vse to je trajalo do njegovega vstopa v 
srednjo šolo, ko se je izobraževal za poklic trgovec in ekonomski 
tehnik. Spoznaval je lepote matematike in ekonomskih znanosti 
v srednji šoli in ko je že mislil, da ga bo pot vodila naprej proti 
študiju na ekonomski fakulteti, je kot strela z jasnega udarila 
odločitev, da gre na teološko fakulteto, kjer se bo izobraževal za 
študij Božje ekonomije, kjer ne bo več logike daj-dam, ampak 
logika več boš dajal, več boš prejel. 

Zanimivo je, da je res spoznal in uvidel veliko novega in to 
je tisto, kar resnično more osrečiti človeka, kar ga napolnjuje z 
veseljem in vero, da ko bližnjega osreči, s tem ko mu podari vsaj 
kakšen nasmeh, toplo besedo, takrat dobi plačilo Nekoga, pred 
katerim smo vsi enaki in od njega vse prejemamo. 

Ivan prihaja vsak vikend v Vojnik, kjer spoznava obveznosti 

dela na župniji in njeno življenje ter prinaša svežino v delo z 
mladimi. 

Milena Jurgec 

Ivan Šumljak pri sveti maši v Vojniku

Ivan Šumljak - nov obraz v župniji Vojnik
Ivan Šumljak je edini letošnji kandidat za diakona v celjski škofiji in opravlja pastoralno prakso v Vojniku. Diakonsko posvečenje 

bo 13. novembra v župniji Zibika.

Uredništvo objavlja pisma bralcev 
po svoji presoji in v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. 
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše 
prispevke avtomatično zavrnemo. Da bi 

se izognili nesporazumom, morajo biti 
pisma podpisana in opremljena s celotnim 
imenom, naslovom in telefonsko številko 
avtorja, na katero lahko preverimo njegovo 
identiteto. V glasilu pismo podpišemo z 
imenom in s priimkom avtorja.
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(Ne)znane osebnosti v občini Vojnik 
Pisanje in raziskovanje je moje veselje in upam, da je to mogoče razbrati iz prispevkov. 
To počnem tudi v prostem času, a takrat si oddahnem, uporabim bolj sproščen, ne 
ravno knjižni jezik. A vendarle … Slovenski jezik. Kaj bi se z jezikom zgodilo, če se pred 
dobrimi 500 leti ne bi rodil možakar, ki je prvi napisal in dal natisniti slovensko knjigo? 
Bi danes sploh lahko pisali v slovenščini? Bi sploh obstajali kot Slovenci/-ke? Kar se 

nam zdi zdaj samoumevno, so si naši predniki težko izborili. Primož Trubar je bil tisti pogumni 
mož z železno voljo, upornik, ki je zaoral ledino vsem naslednikom, on je bil tisti, ki je Slovence učil 
slovensko. V nadaljevanju vam bom predstavila ljudi, ki so prispevali mnogo, da se je slovenski jezik 
govoril in ohranjal.

Jakomini Jožef Anton (katehetičen pisatelj, duhovnik - * 9. okt. 1755 Štanjel, † 28. marca 1830 Nova Cerkev):

Bogoslužje je študiral v Rimu kot gojenec nemško-ogrskega kolegija, postal dr. theol. in bil l. 1779 posvečen v mašnika. Jeseni 
1781 je prišel na lastno prošnjo k Novi cerkvi k župniku Frančišku Ksaveriju Goriupu in ko je ta nekaj tednov pozneje umrl, je bil 
27. dec. 1781 umeščen za župnika. Župnijo je upravljal do smrti, boreč se najprej z mnogimi težavami v dobi jožefinskih reform, 
ki jim je odločno nasprotoval, pozneje pa z gospodarskimi težavami. Ob zlati maši l. 1829 mu je njegov kaplan A. M. Slomšek 
zložil slovensko pesem. Dela: Doctrinae christianae expositio ad normam praescripti in ditionibus Austriacis catechismi usui 
curatorum accomodata (l.1791; to delo je poslovenil Andrej Reja); Molitev enega verno andohtljivega kristjana (anonimno; Celje, 
1820); Razlaganje svete maše (Celje, 1823). 

Jožef Rozman, tudi Jožef Rozman Konjiški (slovenski rimskokatoliški duhovnik in pedagoški ter nabožni pisatelj, * 9. november 1873, 
Kranj, † 12. avgust 1874, Arclin): 

Rojen je bil v Stražišču pri Kranju kmečkim staršem, umrl pa v Arclinu. Na vožnji v Šentjur k prijatelju Jožefu Hašniku se je 
ponesrečil; pokopan je v Konjicah.

Leta 1835 je bil posvečen v Št. Andražu v Labotski dolini. Pod spiritualom Slomškom se je v Celovcu udeleževal literarnih vaj 
bogoslovcev in prispeval za rokopisni zbornik Pesme za pokušno, pesem Kmetiška zadovoljnost, za Sedem novih perpoved za 
otroke pa prevedel Ptičje gnezdice.  

Prvo službo je kot kaplan nastopil v Šmartnem v Rožni dolini pri Celju (1835–1836). Kaplanoval je še v Šentrupertu nad Laškim, v 
Loki pri Zidanem mostu in v Laškem, kjer je v nedeljski šoli vsako leto učil fante in dekleta slovenščine. Kot župnik v Šentrupertu 
nad Laškim je sestavil farno kroniko in kljub nasprotovanju imel slovensko šolo. 

Na Slomškovo željo je prosil za kanonikat in se v januarju 1848 preselil v Št. Andraž v Labotsko dolino, kjer je bil ravnatelj in prof. 
pedagogike in kateheze v bogoslovnem učilišču. Za Drobtinice je prispeval več življenjepisov, zgodovinskih črtic, naravoslovnih, 
poučno-vzgojnih člankov in objavil dobro premišljeno in v lepem jeziku podano »Katehetiko ali poduk pervencev u sv. veri 
Jezusovi«, njegov članek o 4. in 5. križarski vojski je Miklošič sprejel v Slovensko berilo za 7. raz. gimnazije. 

V nadžupnijo v Konjicah je prišel v aprilu 1859. Tu je preložil težišče svojega dela na dušno pastirstvo. Priredil je po Slomškovem 
zgledu velik misijon in imel večkrat stanovske duhovne vaje, obhajal v župniji in dekaniji razne verske slovesnosti (npr. ob 
1000-letnici sv. Cirila in Metoda), poživil že obstoječo »križevsko družbo« in za to spisal dekletom Družbene bukvice za dekleta', 
ženam pa Družbene bukvice za žene in hišne gospodinje. Leta 1868 je začel sestavljati kroniko konjiške nadfare in dekanije. Bil 
je med prvimi ustanovnimi člani celjske čitalnice; 1871 pa je ustanovil katoliško politično društvo v Konjicah, kateremu je bil do 
smrti predsednik.

Viri:
- Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU
- http://www.dlib.si
- http://sl.wikipedia.org/

Vsem bralkam in bralcem želim blagoslovljene božične praznike 
in vse dobro v novem letu 2012!

Lucija Šolinc-Ovtar
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Jejmo slovensko 
hrano

Si upamo na glas povedati: »Jejmo slovensko hrano«?

Večkrat se sprašujem, zakaj si ne upamo na glas reči: »JEJMO 
SLOVENSKO HRANO!« Jejmo hrano, pridelano na naši zemlji 
in s pridnimi rokami naših ljudi. Kot čebelar in predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije sem ponosen na vse nas, ki gojimo 
čebele in s tem pomembno prispevamo k pridelavi naše hrane. 
Več kot 30 odstotkov na svetu pridelane hrane je namreč odvisne 
od oprašitve čebel, torej je plod oprašitve čebel vsaka tretja žlica, 
ki jo damo v usta. Tega se pravzaprav sploh ne zavedamo, kajne? 

Večkrat je čutiti nekakšno bojazen pred glasnim promoviranjem 
lokalno pridelane hrane, torej pred hrano, pridelano v naši 
bližnji okolici, češ da Evropa tega ne dovoljuje. Če se ozremo v 
sosednje države, lahko vidimo, kako veliko pozornost namenjajo 
promociji svoje nacionalnosti in pomembnosti uživanja domačih 
proizvodov, ki so jih pridelali domači kmetje in izdelkov, ki so 
jih izdelala domača podjetja. Skratka, poudarjajo, da je nekaj 
njihovo in že zaradi tega boljše. 

Kaj pa v Sloveniji? V naši podzavesti je še vedno pogosto 
prepričanje, da je boljše vse, kar je iz tujine. Pa je temu res tako? 
Prepričani smo lahko, da je velika večina domače oz. lokalno 
pridelane hrane občutno boljša od uvožene, pa tudi, da naša 
podjetja ustvarjajo odlične izdelke … Čas je, da zaupamo našim 
ljudem, našim strokovnjakom, čas je, da smo ponosni na to, kar 
znamo in zmoremo. Čas je, da na glas rečemo: »Kar je slovensko, 
je odlično!«  

Vsak dan bolj na glas govorimo, da hrane v svetu primanjkuje, 
vsak dan bolj na glas govorimo, kako pomembna je samooskrba, 
zelo po tihem pa govorimo o pomembnosti uživanja domače, 
slovenske hrane. Čas je, da to izrazimo na glas, saj je nujno 
ozaveščanje vseh nas o prednostih uživanja lokalne hrane. Ko bo 
zmanjkovalo hrane, bo vsaka država najprej poskrbela zase, in 
če takrat ne bo naših pridelovalcev hrane, bomo lačni. Takrat bo 
prepozno govoriti o nujnosti uživanja domače hrane, saj je ne bo. 

In prav zaradi tega, ker je treba o pomembnosti uživanja 
slovenske hrane spregovoriti NA GLAS, je Čebelarska 
zveza Slovenije predlagala »projekt« Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Svoje sodelovanje v projektu so potrdili Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko-gozdarska zbornica 
Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba 
v čebelarstvu, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij, strokovno pa ga bodo podprli in v 
njem tudi sodelovali Inštitut za varovanje zdravja RS, kmetijske 
svetovalne službe ter Zavod RS za šolstvo. 

V skupnem projektu smo si zastavili več ciljev, najpomembnejši 

pa so predstaviti pomembnost zajtrka, kmetijstva, čebel in 
slovenskih čebelarjev ter pomembnost uživanja lokalno pridelane 
hrane – slovenske hrane. 

Posebej nas veseli, da bo kljub krizi vsa hrana za Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki bo 18. novembra 2011, vrtcem in osnovnim 
šolam podarjena. Čebelarji, kmetje in živilsko-predelovalna 
industrija bodo BREZPLAČNO prispevali skoraj 13 ton kruha, 
nekaj manj kot 2 toni surovega masla, več kot 2,2 tone medu, 
28 ton jabolk in 43.000 litrov mleka – vse pridelano v Sloveniji. 

In ne nazadnje verjamem, da bo projekt pozitivno sprejet v 
vseh vrtcih in osnovnih šolah. Pobudniki projekta in sodelujoči 
se zavedamo, da bo za zaposlene v teh ustanovah to dodatno delo, 
vendar smo prepričani, da ga bodo opravili z veseljem, saj bodo 
storili nekaj dolgoročno koristnega. Naše otroke bodo vzgajali 
in vzgojili tako, da bodo to postale njihove prehranske navade, 
ter jih predvsem tudi naučili, da hrana ne zraste na trgovskih 
policah, temveč da jo mora pridelati človek. 

Za kakovostno pridelavo naše, slovenske hrane pa ni dovolj 
samo človek, potrebne, in to zelo, so tudi čebele. Lahko smo 
veseli, da imamo več kot 9.000 pridnih čebelarjev, ki čebelarijo 
kljub težkim časom, tako da nam za zdaj še ni treba razmišljati 
o plačevanju opraševanja (v nekaterih državah je treba za 
opraševanje plačati več kot 100 evrov na panj) niti o tem, da bi 
morali rastline opraševati ljudje s čopiči, kot to že počnejo na 
Kitajskem. 

In kar je najpomembnejše, otroci bodo spoznali, kdo in kako 
je hrano pridelal ter da je treba znova začeti ceniti in spoštovati 
poklic kmeta. Predvsem pa bodo spoznali, da je uživanje 
slovenske hrane najbolj zdravo. 

V imenu pobudnika, Čebelarske zveze Slovenije, se 
zahvaljujem vsem, ki boste prispevali slovensko hrano za zajtrk 
18. novembra, zahvaljujem pa se tudi vsem zaposlenim v vrtcih in 
osnovnih šolah, ki bodo ta dan namenili predstavitvi »projekta« 
Tradicionalni slovenski zajtrk,  predstavitvi pomembnosti 
kmetijstva, čebelarstva in pravilnih prehranskih navad ter 
predvsem uživanja naše slovenske hrane. 

Naj sklenem s pozivom: JEJMO MED SLOVENSKIH 
ČEBELARJEV, JEJMO SLOVENSKO HRANO! 

Boštjan NOČ,  
predsednik Čebelarske zveze Slovenije
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Osnovni namen tekmovanja je navdihniti in opogumiti 
gospodinjstva za zmanjšanje rabe energije in s tem znižanje 
obratovalnih stroškov zgolj na podlagi spremembe bivalnih 
navad, brez posebnih investicijskih stroškov (zamenjava žarnic 
z učinkovitejšimi sijalkami, popolno izklapljanje električnih 
naprav namesto običajne uporabe funkcije mirovanja, doslednejša 
uporaba časovnikov ogrevalnih sistemov, nastavitev ustrezne 
temperature ogrevanja, pravilno prezračevanje prostorov in 
podobno). 

Izraz »soseska« ne označuje nujno skupine sosedov iz iste 
stavbe ali bližnjih stavb. To je skupina od 5 do 12 gospodinjstev, 
ki jih povezuje pripravljenost sprejeti izziv zmanjšanja porabe 
energije za vsaj 9 % v konkurenci z drugimi soseskami v Evropi. 
Soseska je lahko sestavljena npr. iz članov društva ali kluba, 
lahko pa tudi iz sorodnikov, prijateljev in znancev. Pomembno je 
le, da imajo člani ekipe redne medsebojne stike, kar jim omogoča 
izmenjavo izkušenj o ravnanju in varčevanju z energijo. 

Sosesko lahko tako sestavljajo gospodinjstva iz iste stavbe 
ali iz različnih stavb, npr. gospodinjstva sodelavcev v podjetju, 
družinskih članov ali prijateljev; gospodinjstva članov plesnega 
društva, jahalne šole, klekljarskega krožka ali gasilske brigade. 
Možnosti so praktično neomejene. Edini pogoj oz. nujni skupni 
imenovalec je tehnična možnost rednega spremljanja individualne 
porabe toplote za ogrevanje in elektrike. Pri stavbah s skupnim 
števcem za toploto pa to pomeni, da “sosesko” sestavljajo vsi 
stanovalci. 

Soseska z največjim prihrankom v posamezni državi bo 
nacionalni zmagovalec, soseska z največjim prihrankom v obeh 
sezonah tekmovanja v mednarodnem okviru, pa veliki skupni 
zmagovalec. 

Na prvem skupnem srečanju v mesecu novembru bo vsako 
gospodinjstvo prejelo začetni paket, ki vsebuje: 

•  informacijsko knjižico s podrobnimi podatki o projektni 
spletni strani in uporabi orodja za vnos podatkov ter 
spremljanje rezultatov in nasveti za učinkovito rabo energije v 
gospodinjstvih, 

•  vodnik za samostojen energetski pregled gospodinjstva, 

•  podatkovno kartico za vnašanje stanja števca oziroma porabljene 
energije in 

•  plakat. 

KAKO SODELOVATI: 

•  Prijavite sebe in/ali svojo sosesko: pošljite elektronsko pošto 
na naslov miha.tomsic@gi-zrmk.si ali miha.mirtic@gi-zrmk.si, 
ali pa ali nas pokličite na številko 01 2808 401 do 1. novembra 
2011. 

•  Poiščite stare račune za energijo ali se obrnite na dobavitelja – 
za obdelavo podatkov in izračun prihrankov moramo namreč 
ugotoviti, koliko energije ste porabili lani. Tudi če ste se vselili 
v zadnjem letu, nikar ne skrbite, saj še vedno lahko sodelujete! 

•  Udeležite se začetne prireditve v novembru in spoznajte 
energetske strokovnjake, ki vam bodo pomagali pri izbiri 
ukrepov za zmanjšanje rabe energije v vašem domu. Prav tako 
se boste srečali z drugimi soseskami v vašem območju – imeli 
boste priložnost spoznati konkurenco! 

•  1. decembra 2011 se tekma začne – odčitajte stanje števca! 

•  Sami naredite pregled rabe energije v vašem domu in s tem 
preverite, kje so možni prihranki.  Na spletni strani energetsko 
učinkovitih sosesk vam bomo vsakih 14 dni nudili nasvete, ob 
katerih se vam bodo gotovo porodile nove ustvarjalne ideje. 

•  V bazo podatkov, ki je na spletni strani, vnesite tedensko stanje 
števca oz. porabljene energije, opazujte lasten napredek in 
primerjajte dosežke svoje soseske s konkurenco. 

•  31. marca 2012 se tekmovanje konča – še zadnjič odčitajte 
stanje svojega števca oz. porabo energije! 

•  Udeležite se slavnostnega dogodka v maju 2012 in ugotovite, 
ali je vaši soseski uspelo zmagati. 

Andrej Klemenc

Sosed sosedu

Vabilo k tekmovanju
Energetsko učinkovita soseska

Zahvala
Družina Krajnc iz Sp. Arclina se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je hiša dobila novo streho.

Še posebno se zahvaljujemo županu Benu Podergajsu, občini Vojnik za pomoč v materialu, Štefanu Zupancu za strokovno 
pomoč, vsem gasilskim društvom občine Vojnik, moškemu pevskemu zboru France Prešeren, vaščanom in sorodnikom pa za 
pomoč pri delu. Brez vaše pomoči nam ne bi uspelo. Ponosni smo, da živimo v občini Vojnik, kjer besede niso le obljube, ampak 
dejanja, kjer si ljudje še vzamete čas za druge, kjer je solidarnost še vrednota.

Prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej.
Družina Krajnc



Luka Robnik, 
državni podprvak

Decembra izide prva reprezentančna monografija
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peresa Draga Medveda.

Glavni pripovedovalec je fotografija. Seveda pa bo v monografiji prikazan tudi 
kratek lok, ki ga je pisala zgodovina.

Kot pomembnega soustvarjalca naše občine vas vabimo k prednaročniškem 
nakupu monografije, ki bo tudi zelo lepo darilo. 

Cena izvoda je 33 EUR (davek je vključen).

Glavne značilnosti knjige:

Obseg knjige: 80 strani 

Jezik: slovenski in angleški (dvojezično)

Avtor: Drago Medved

Oblikovanje: Metka Vehovar Piano,  
Fit media d.o.o.

Fotograf: Matjaž Jambriško
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Izid: 24. december 2011

Naročilnica 

Nepreklicno naročam monografijo Vojnika po ceni 33 EUR za izvod (8,5% 
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3000 Celje, fax: 03 42 66 702.
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Ostalo

Luka Robnik, 
državni podprvak

Klara Apotekar
Državna prvakinja v judu
Klara Apotekar prihaja iz Šmartnega v Rožni 

dolini in obiskuje 9. razred Osnovne šole 
Vojnik. Ni povsem običajna osnovnošolka, je 
izjemna športnica, saj je pred kratkim dosegla 
izjemen športni rezultat, postala je namreč 
državna prvakinja v judu v svoji kategoriji. 

Judo je njena strast in z njim se ukvarja že devet let. Pridno 
in vestno trenira, kar se kaže tudi v pridobljenih medaljah z 
najrazličnejših tekmovanj. V svoje vitrine jih je pospravila 
že čez 50. Svoje judo spretnosti kaže predvsem po Sloveniji, 
občasno pa tudi v Nemčiji in naših sosednjih državah.
Kolikokrat na teden imaš trening in koliko truda vložiš v 
sam trening?
Treniram od 5-krat do 6-krat na teden. V treninge vložim res 
zelo veliko truda, sicer pa manj kot na sami tekmi, ker je tam 
drugo vzdušje in se vsi zavedamo, da gre ‘za res’. Je pa tudi 
trener zelo vesel, če se že na treningu trudimo.
Imaš zaradi tega kaj drugačen način življenja? Kako poteka 
tvoj vsakdan?
Moje življenje  je zaradi juda malo bolj obremenjeno, moj vsak 
dan poteka tako kot od ostalih sošolcev, le da imam še veliko 
treningov.
Se še kdo drug v družini ukvarja z judom?
Da, z judom se ukvarja moja sestra. Bila je tretja na evropskem 
prvenstvu.
Kako se začne tekmovanja in ali imaš kaj treme?
Najprej nas trener prijavi k zapisnikarju, potem imamo tehtanje, 
zatem se preoblečemo v kimono ter se ogrejemo. Med našim 
ogrevanjem poteka žreb tekmovalcev in zatem se tekmovanje 
začne. Tremo pa imam vedno, čisto na vsakem tekmovanju.
Na podlagi česa si se odločila za klub v katerem treniraš in 
kako se imenuje?
Odločila sem se zaradi tega, ker ima klub že 2 olimpijski 
medalji in v njem trenirajo zelo dobre športnice, kot naprimer 
Urška Žolnir, s katero tudi treniram. Klub se imenuje Judo Klub 
Sankaku Z dežele.
Kakšen je zate pravi judoist?
Zame je pravi judoist tak, ki hodi redno na treninge, je zbran na 
treningih, ima močno željo in to počne z veseljem.
Kaj pri judu pomeni imeti črn pas, kakšnega imaš sedaj ti?
Črn pas je želja vsakega judoista in ga je tudi najtežje pridobiti. 
Pomeni, da si mojster juda. Trenutno imam rjav pas, takoj za 
njim je črn.
Ali tekmovanja potekajo zunaj SLO?
Tekmovanja so tudi zunaj države, največkrat pri naših sosedih 
(HRV,ITA,MAD,AVS).
Za konec pa še povej, ali  boš z judom nadaljevala tudi v 
srednji šoli?
Ja, saj se želim vpisati v športni razred 1. gimnazije v Celju. S 
tem bi tudi lažje trenirala ob šoli. 

Eva Vrhovnik, Rok Gorenšek

Kinezioterapevt Uroš Jelen
Uroš prihaja iz Višnje vasi. Že 20 let trenira atletiko. Delal je 

kot trener tekaške ekipe Kluba Polet ter kot maser in bandažer 
pri prvi košarkarski ekipi Slovan. Leta 2008 je diplomiral na 
Fakulteti za šport. Naprej ga je pot vodila v tujino. Študij je 
nadaljeval v Angliji na Keele Univerzi, kjer je proučeval gibanje 
človeka kot celota. Na svoji poti spoznava, da vsi vzroki poškodb 
in bolečin, ki jih ima človek, izvirajo iz njegovega načina 
življenja, pomanjkanja kontrole gibanja, izražanja čustev, 
samega sebe v življenju, saj imamo vse niti in moč za življenje 
v sebi.

Uroš je maja 2008 in 2009 obiskal Inštitut 
VF šport v Španiji, kjer je poglobil svoje 
teoretično in praktično znanje. Junija 2008 
pa je zaključil izobraževanje o preventivni 
vadbi za hrbtenico na Nürnberškem Inštitutu 
za šport in znanost v Nemčiji. Danes sodeluje 
s svetovno priznanimi fizioterapevti (skupina 
Kinetic Control), zdravilci, ki ozaveščajo in 
obravnavajo človeško bitje v celoti. 

V soboto, 8. oktobra je bila v Vojniku 
uspešna športna prireditev, na kateri smo lahko srečali tudi Uroša, 
ki je navdušen športnik. Ob zaključku prireditve nam je takole 
predstavil svoje delo: »Na 1. Vojniškem krogu, sem se kljub 
možnosti izbire teka, ki ga imam zelo rad, ali pomoči tekačem 
odločil, da prostovoljno v dobro vseh, pomagam in sprostim 
tekače pred tekom in po teku. Vsi, ki so se srečali z mano, so to 
doživeli na svoj način. Eni nasmejani, drugi zamišljeni, ali pa so 
občutili boleče točke na svojem telesu. Predstavil sem jim vzrok 
bolečine, ki izvira iz nas in kako se s tem v življenju soočiti. 

Cilj mojega dela je celostna obravnava človeka. Tukaj 
imam v mislih predvsem kako lahko človek, športnik ali tekač 
pomaga sam sebi in kako v sebi najde zdrav duh v zdravem 
telesu. Z določenimi masažnimi prijemi, dotiki in pogovorom 
skupaj ozavestimo vsa čustva in blokade, ki jih čutijo v svojem 
gibanju, teku oziroma življenju, identificiramo nepravilne in 
nekontrolirane gibe, ki se odpravljajo z individualnimi vajami. 
Tako lahko ponovno začutijo svojo življenjsko energijo, samega 
sebe, kar povrne radost in živost v gibanju in življenju. Vse 
je gibanje, gibanje je življenje in življenje je gibanje. Ko bi 
se ljudje zavedali koliko nepravilnih in nekontroliranih gibov 
izvajamo v vsakdanjem življenju pri hoji, pri stoji in nenazadnje 
pri vsakodnevnih opravilih, bi s pravilnim ozaveščanjem skozi 
gibanje znali bolj prisluhniti sebi. Prav zaradi teh nekontroliranih 
in odvečnih gibov prihaja do različnih bolečin, zakrčenosti in 
hkrati prekomerne uporabe določenih mišičnih linij. Ukvarjam 
se torej s kontrolo in učinkovitostjo gibanja, kar lahko po procesu 
ozaveščanja nadzoruje vsak sam. Ozaveščanje gibov je namreč 
popolnoma povezano z našimi možgani (živčnimi povezavami), 
mislimi in čustvi. Optimalno pravilno gibanje nam tako omogoča 
dobro preventivo pred poškodbam v hrbtenici, kolkih, kolenih in 
drugih delih telesa.« 

Gibanje, gibanje, predvsem pa pravilno gibanje bi lahko rekli 
temu, za kar se trudi Uroš. 

Več o Urošu Jelenu in njegovem delu lahko preberete na www.
vitainstitute.si.

Milena Jurgec 

Decembra izide prva reprezentančna monografija
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Poročilo letne občinske lige Vojnik 2011

Šport

MALI NOGOMET
NK VOJNIK
LIGA PALČEK VOJNIK 2011 

 Končni vrstni red

1 Vojnik pizzeria 
Limbo 22 16 1 5 144:101 49 43 9 1

2 Kmn Marinero 22 15 2 5 151:85 47 66 12 1
3 Generali 22 13 2 7 144:120 41 24 20 1
4 Freddy 69 22 13 2 7 125:110 41 15 20 4
5 Vrtnarstvo Naglič 22 12 1 9 130:116 37 14 10 0
6 Cafecafe 22 11 2 9 127:121 35 6 18 2
7 Rozntall Švic 22 9 2 11 106:141 29 -35 8 2
8 Frankolovo 22 8 0 14 105:126 24 -21 12 2
9 Econ Partizani 22 7 3 12 109:155 24 -46 10 0

10 Borci 22 4 0 18 79:150 12 -71 8 0
11 Aligatorji - - - - - - - 10 3
12 Mali P  aris - - - - - - - 8 1

Najboljši strelci: 

64 –  Banjac (Freddy 69),

61 –  Brečko (Aligatorji) … 

Zmagovalec lige PALČEK Vojnik 2011 je ekipa VOJNIK 
PIZZERIA LIMBO.

Najboljši strelec je DANIJEL BANJAC (Freddy 69).

Nagrado za FAIR PLAY prejme ekipa BORCI.

Glavni pokrovitelj lige PALČEK je Bar Palček, Cesta v Šmartno 
1A, Lucija Stropnik s.p.

IME PRIIMEK Letnik kategorija
REGIJSKO  
mesto/št. 

tekmovalcev

DRŽAVNO  
mesto/št. 

tekmovalcev

DRŽAVNO 
+ REGIJSKO 

skupno

EKIPNO 
DRŽAVNO mesto 

kategorija

DRŽAVNO 
STAREJŠA 

KATEGORIJA  
mesto/št.tekmoval.

MEDNARODNA 
TEKMOVANJA mesto/

št.tekmoval.

ŠPELA MASTNAK 2003 DE-9 let 1./2 1./5 1./5 ni 8./15 pri DE-11 let 1./6  Alpe Adria skupno

KAJA URBANIJA-ČOŽ 2001 DE-11 
let 3./6 7./15 7./15 ni ni 3./9  Alpe Adria skupno

KARLO VODUŠEK 2002 D-10 let 1./4 3./35 4./35 1. DP-11 let 34./49  pri D-12 let 2./26  Alpe Adria skupno

LUKA ROBNIK 2001 D-11 let 2./12 2./32 2./33 1. DP-11 let, 11. 
DP-15 let 10./49 pri D-12 let 3./33  Alpe Adria skupno

FILIP VRANC 2001 D-11 let 4./12 7./32 6./33 1. DP-11 let 21./23 pri D-13 let 12./33  Alpe Adria skupno

BLAŽ POTOČAN 2001 D-11 let 9./12 15./32 16./33 1. DP-11 let 23./23 pri D-13 let 13./33  Alpe Adria skupno

LOVRO VODUŠEK 2000 D-12 let 5./11 6./44 6./49 11. DP-15 let 33./43 pri D-14 let 2./29  Alpe Adria skupno

MARTIN MASTNAK 2000 D-12 let 6./11 10./44 10./49 11. DP-15 let 39./43 pri D-14 let 9./29  Alpe Adria skupno

TIMI ZAJC 2000 D-12 let Tekmoval je z  
2 leti starejšimi

2./43 pri 
D-14 let

3./48 pri 
D-14 let

11. DP-15 let,  
6./11 DP-18 let 29./45 pri D-16 let

1. Grand Prix Garmishparten-
kirchen  

+ 1. ekipno

JERNEJ KLARIČ 1995 D-18 let 4./26 pokal cockta 
Kranj 29.10. 13./46 9./45 6./11 DP-18 let 14./50 pri D-20 let 25./31 junior Baiersbronn

DAVID GRM 1994 D-18 let 1./25 pokal cockta 
Kranj 17.9. 18./46 6./45 6./11 DP-18 let 17./50 pri D-20 let 5./13 ekipno EYOWF Liberec

JANEZ LACKOVIČ 1994 D-18 let 34./46 29./45 6./11 DP-18 let 48/50 pri D-20 let

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2011

 Končni vrstni red

1 Šmartno 15 11 3 1 87:47:00 36 40 8 1

2 Kmn Marinero 15 10 3 2 91:40:00 33 51 8 1

3 Roal biro 15 8 2 5 75:57:00 26 18 9 1

4 Vojnik Fegy veterani 15 4 1 10 60:86 13 -26 1 0

5 Joly caffe 15 3 3 9 43:85 11(-1) -42 3 0

6 Etol 15 3 0 12 51:92 9 -41 15 2

Najboljši strelci: 

Najboljši strelci: 

35 – Podrepšek (KMN Marinero),

26 – Podgoršek Ma. (Šmartno) …

Zmagovalec veteranske lige MC Vojnik 2011 je ekipa Šmartno.

Najboljši strelec lige je Boštjan Podrepšek (KMN Marinero).

Fair Play je osvojila ekipa Vojnik Fegy veterani.

Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, 

Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik.
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Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik
Leto se vztrajno bliža koncu in s tem so tudi za nami naporna tekmovanja strelskega društva Vojnik. V tem letu je bilo izvedenih kar 

nekaj tekmovanj, ki jih je priredilo naše društvo in tistih katera so priredila ostala društva.  

Šport

Z začetkom novega leta so se pričela tekmovanja za LIGO 
2011, katera so potekala vse do meseca maja. Tekmovanje je 
potekalo v petih krogih, po trideset strelov. Točke so se seštevale 
od prvega do zadnjega kroga tako, da imajo vsi možnost  v  
nadaljnjih tekmovanjih izboljšati svojo uvrstitev. 

Tekmovanje smo izvedli v dveh kategorijah: strelci do 55 

let s standardno puško in strelci nad 55 let s serijsko puško. 
Prav tako so se vzporedno odvijala regijskega tekmovanja 
članske lige KSZR (koroško šaleško zasavske regije) s serijsko 
zračno puško. Na tekmovanju so sodelovala društva oziroma 
posamezniki, katere srečamo tudi na državni ravni. V poletnem 
času smo s sosednjimi društvi organizirali tekmovanje z MK 
malokalibrsko puško koroško-štajerske regije. Dogovorili 
smo se, da bo tekmovanje postalo tradicionalno in v ta namen 
obnovili pravilnik, ki ga bodo spoštovala društva pri tekmovanju. 
Na tem tekmovanju sodelujejo SD Dolič, SD Slovenske Konjice, 
SD Vitanje, SD Špitalič, SD Komet in naše društvo. V jesenskih 
mesecih so potekala različna tekmovanja, kot je bilo tekmovanje 
za Občinski praznik občine Vojnik in ostala tekmovanja. 

  Ob zaključku leta bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem članom 
SD Vojnik, ki so vztrajno sodelovali pri organizaciji tekmovanj 
in ostalih aktivnostih. Prav tako pa vabim vse mlade, člane in 
člane društva upokojencev ter ostale zainteresirane tega športa, 
da se nam pridružite vsak ponedeljek, od 18. do 20. ure, v zadnjih 
prostorih upokojenskega doma v Vojniku. 

Strelski pozdrav »MUŠ«! 
Peter PIHLER

V miru in ljubezni,

naj nas iskrenost osrečuje vse leto 2012...



78OgledalO 6/85                  9. december 2011

Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

DECEMBER

sobota, 
17. december 2011 
ob 8. uri

Turistično društvo Vojnik prireja BOŽIČNO – NOVOLETNI SEJEM pod kozolcem 
Gostilne Pri kozolcu. 

nedelja, 
18. december 2011 
ob 15. uri

Godba na pihala Nova cerkev prireja TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT v večnamenski dvorani v Novi cerkvi.

petek, 
23. december 2011 
ob 18. uri

Turistično društvo Vojnik organizira ogled OPERNE PREDSTAVE HRESTAČ v 
SNG Maribor. Odhod izpred cerkve sv. Jerneja ob 18. uri.

sobota, 
24. december 2011 
ob 22. uri

Društvo Talon Frankolovo organizira TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI K 
POLNOČNICI v Črešnjicah. Odhod izpred Gasilskega doma Frankolovo.

ponedeljek, 
26. december 2011 
ob 9. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira POHOD ČREŠNJICE – STOLPNIK. 
Odhod izpred cerkve v Črešnjicah. Informacije: Mirko (041 685 635). 

ponedeljek, 
26. december 2011 
ob 11. uri

TD Nova Cerkev organizira ŽEGNANJE KONJ, pred cerkvijo v Novi Cerkvi.

ponedeljek, 
26. decembra 2011 
ob 18. uri

Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev prireja tradicionalni božični koncert v 
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi. Nastopajoči: Mešani cerkveni pevski zbor Nova 
Cerkev, Otroški cerkveni pevski zbor, Oktet 9.

torek, 
27. december 2011 
ob 17. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira NOČNI POHOD NA SV. TOMAŽ. Odhod 
izpred Zdravstvenega doma Vojnik. Informacije: Mirko (041 685 635).

četrtek, 
29. december 2011 
ob 18. uri

Božični KONCERT MARJANA IN MAJDE PETAN v Kulturnem domu Vojnik.

petek, 
30. december 2011 
ob 18. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja NOVOLETNI KONCERT 
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Nastopajoči: Moški pevski zbor in Sekstet 
Lindek.

JANUAR

nedelja, 
1. januar 2012 
ob 17.45 uri

Turistično društvo Frankolovo prireja 14. NOVOLETNI NOČNI POHOD PO PO-
TEH GRAJSKIH PRAVLJIC na grad Lindek. 

petek, 
6. januar 2012 
ob 17. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira TRADICIONALNI NOČNI POHOD NA 
KUNIGUNDO. Odhod pri mostu čez Hudinjo v Vojniku. Informacije: Mirko (041 
685 635).

nedelja, 
8. Januar 2012 
ob 

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja novoletni koncert moškega zbora 
v Črešnjicah pri sveti maši.
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