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V prazničnem
pričakovanju ...

Martinovanje v Vojniku

Martinovanje z Me KPZ društva upokojencev Vojnik

Folklorna skupina ”Stari prijatelji” iz Kompol

Na zdravlje ...

Kostanjev piknik v vrtcu na Frankolovem

Obisk Miklavža v cerkvi sv. Jerneja

Blagoslov konj na Frankolovem

Martinova nedelja v graščinskem parku ...
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Spoštovane
bralke in bralci!
Vnovič smo prišli h koncu. H koncu
koledarskega leta in k zadnji številki
Ogledala letošnjega letnika. Trgovski
centri in mestna središča so že dodobra
okrašeni, vsakodnevne reklame nas na
različne načine vabijo k temu in onemu
dogodku – mnoge k zapravljanju.
December je čas obdarovanja in s tem,
zlasti v potrošniškem svetu, tudi čas daril.
Usmerjeni smo predvsem k materialnim
dobrinam, vse drugo pa se kljub močni
čustveni atmosferi porazgubi v soju
novoletnih lučk in množici okraskov. Zato

vas v tem uvodniku povabim, da pred
prazniki razmislite o darilih, ki nimajo
materialnega značaja: objemu, nasmehu,
dobrem delu, prijaznosti do sodelavca,
hvaležnosti, obisku, pozornosti, odrekanju
in morda o dejanjih, ki se jim radi izognemo,
npr. recikliranju smeti. Morda bi vsak od
nas napravil osebni sklep, da bo z novim
letom začel uporabljati ekološke otoke in
bo tako doma dosledno razvrščal odpadke.
Tak sklep, ki bi mu sledilo ekološko
uzaveščeno dejanje, bi bil darilo občini in
vsem Zemljanom. Si predstavljate, kako bi
s tem pozitivno vplivali na otroke in njihov
odnos do recikliranja? Morda se vam
ideja, kaj podariti, utrne tudi ob prebiranju
decembrskega Ogledala.
Naj vam za konec v imenu celotnega
uredniškega odbora zaželim globoko
doživet božič, novo leto pa naj bo
napolnjeno z optimizmom in dobro voljo.
Vedno obračajte obraz proti soncu in
sence bodo vedno padale za vami (nemški
pregovor). Srečno!
Ines Novak,
članica uredniškega odbora
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
8. februarja 2010, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 8. februarju, bomo objavili
v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Sonja Jakop
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Stari trg Vojnik
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2009
Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Ob tem času so moje dobre želje usmerjene k vam,
občanom! Pri pisatelju sem si sposodil misel, ki vam jo
podarjam: “MOJE NAJBOLJ ISKRENO VESELJE JE TISTO, KI
GA ČUTIJO DRUGI.” Če smo na občini vsaj malo pripomogli
k temu, da je vaše veselje oz. zadovoljstvo ob praznikih in
med letom večje ali da ga vsaj nismo skalili, smo storili
največ, kar lahko.
SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!
Moj predpraznični uvodnik bo
krajši kot navadno. Pospešeno namreč
pripravljamo proračun za leto 2010. O
tem več v naslednji številki, predlog pa
najdete tudi na naši spletni strani www.
vojnik.si. Prihodki so v višini 7,3 mio. €,
od tega je za investicije namenjenih dobrih
35 %. Za vse nas na občini je zagotovo
eden najpomembnejših podatkov ta, da
je proračun sprejet in kot tak osnova za
naslednje leto.

MANJ JE VEČ!?
Že nekaj časa poslušam trditev, da
je manj več, ko le nanese pogovor na
sprejemanje Občinskega prostorskega
načrta (OPN). Seveda pri tem mislim
na snovalce tega dokumenta, ki trmasto
vztrajajo na izdelku, ki se mu reče OPN in
ki naši občini jemlje 32, 37 ali več hektarjev
(podatki občine) zazidljivega prostora.
Manj kot ima Občina Vojnik zazidljivih
površin, več bo ... česa, kaj, kdaj??
Ko sem gledal svoje zapiske
(objavljene tudi v Ogledalu, marec 2009)
in povzetek razprave, ki sem jo imel na
sestanku koordinacije novembra 2009,
sem ugotovil, da vseskozi trdim, da je
sprejetje OPN za Občino Vojnik škodljivo,
zato velja, da postopek sprejemanja OPN
prekinemo. Podatki namreč kažejo, da v
vsakem primeru občina (lastniki zemljišč)
izgubi zemljišča, ki so po veljavnem planu
že zazidljiva. Tu se mi je dodatno pojavila
še ena skrb, saj nisem povsem prepričan,
če je kvadratura izgubljenih površin
zazidljivosti sploh znana. Pa ne mislim
samo na prve informacije, ki govorijo o 32.,
37, ali več hektarjih v kmetijska zemljišča
spremenjenih zemljišč. Prepričan sem, da tu
niso všteta zazidljiva zemljišča, na katerih
že stoji stanovanjska ali druga stavba, je
pa po starem planu cela parcela zazidljiva,
po novem OPN pa ostane zazidljiv samo
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Od izida zadnjega Ogledala ni prispelo
dosti vprašanj: verjetno zaradi krajšega
časovnega obdobja med številkama kot
navadno, očitno pa ste tudi v mislih že bliže
praznikom. Prav je tako, saj verjamem, da
ste obremenjeni vsak s svojimi težavami:
s tistimi v službi, mlajši s težavami v šoli,
starši s tistimi, ki jim jih povzročajo otroci,
morda vas pestijo bolezni vaših najdražjih,
morda vas same, morda ste v domu
starejših, pa ne na lastno željo, morda
vas skrbi, kako preživeti, ker ste izgubili
službo ... Skozi vse leto nas urednik glasila
spremlja z lepimi in vzpodbudnimi mislimi,

Ogledalu pa je dal poseben pečat s svojim
nepristranskim delom, zato se mu v imenu
občine zahvaljujem za njegov prispevek
k lepši in preglednejši podobi občine. Z
enako mero hvaležnosti se ob praznikih
spominjam tudi njegovih sodelavcev.
V želji, da nas v letu 2010 spremljata
zdrav razum in dobrota v srcu, zaključujem
svoj uvodnik.

fundus ali v nekaterih primerih fundus in
funkcionalno zemljišče.
Precej zapleteno vse skupaj, zato si
težko predstavljam, da bo velika večina
občanov, kljub 60-dnevni javni razgrnitvi
(tudi na spletu) in javni obravnavi, uspela
zaznati, da izgublja, kar je na zakonit način
pridobila v preteklosti. Večina ne bo vedela,
da na svoji že zazidljivi parceli ob domači
hiši (ob polni komunalni opremljenosti)
ne bo mogla graditi še ene stanovanjske
stavbe ali prizidka za svojega naslednika,
da o drugih občanih, ki izgubljajo po več
tisoč m2, ne govorimo.
Sedaj smo pri tem, kaj storiti, da do
tega ne pride. Predlagam nekaj ukrepov:
1. Od izdelovalca OPN je nujno
zahtevati, da vrne v OPN vse parcele, ki jih
sicer predlagal, da dobijo status kmetijskih
zemljišč.
2. Ministrstvo za okolje in prostor
(MOP) je potrebno seznaniti s tem
dejstvom.
3. Preko Skupnosti občin Slovenije
naj se opozori na problematiko, saj sem
obveščen, da kljub razlagi MOP (iz leta
2008) grozijo občinam kot nosilkam
planiranja zasebne tožbe lastnikov zemljišč,
ki bodo izgubili status zazidljivosti.
4.Večina občin (razen petih - podatek
Vlade RS, november 2009) je tako storila
ali pa izbrala varianto, da OPN ne sprejema,
sprejema pa spremembe in dopolnitve

starega (2004) plana. V našem primeru, ker
imamo vse (predvsem plačane) strokovne
podlage, bi bilo to enostavno narediti in
s tem rešimo tistih nekaj pozitivnih vlog
(menda 27), ki ste jih dobili z OPN. Rok
za sprejem je 01. 01. 2011.
5. V nadaljevanju izdelave OPN ne
dovoljevati novih razpršenih gradenj. V
kmetijska zemljišča je selektivno potrebno
spremeniti tudi gradbene parcele, do katerih
ne vodi nobena komunalna opremljenost,
saj taka razpršena gradnja ni v interesu
občine.
6. Vse lastnike parcel, ki jim bo
status zemljišča v nadaljevanju postopka
sprejemanja OPN spremenjen, je treba
poimensko obvestiti (možnost pritožbe),
saj je sicer dobra graﬁčna podoba
OPN v glavnem razumljiva predvsem
poznavalcem. Ko bodo v OPN vrnjene
parcele navedene v točki 1 in 5, teh obvestil
ne bi smelo biti kaj dosti.
7. Vsekakor je nujno proces
sprejemanja OPN ustaviti in počakati
na nove spremembe zakonodaje. Če kaj
velja načelo verjetnosti vam naj sporočim,
da je prostorsko zakonodajo temeljito
spremenila vsaka vlada od osamosvojitve
dalje, zato ne vidim razloga, da se ne bi
tega lotil tudi minister Erjavec.
Do takrat pa me mogoče prepričate ali
je manj resnično več.
Bojan Trkaj
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Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Gospodarstvo - komunala
INFORMACIJA O
POTEKU JAVNE
RAZGRNITVE
NOVEGA
OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA
NAČRTA (OPN)
OBČINE VOJNIK
Seznanjamo vas, da še vedno
potekajo javne razgrnitve Občinskega
prostorskega načrta Občine Vojnik
(OPN) na vseh treh krajevnih skupnostih,
in to do 5. januarja 2010. V času javne
razgrnitve so bile organizirane tudi
javne obravnave, na katere smo povabili
vse zainteresirane.
Predvsem bi radi opozorili lastnike
zemljišč, da preverijo statuse svojih
zemljišč. Ugotavljamo namreč, da
je mnogo zemljišč še iz časov bivše
skupne Občine Celje opredeljenih kot
stavbna zemljišča, gradnja na njih pa
je zaradi različnih vzrokov nemogoča
(poplavna, plazovita, strma območja,
območja varovanja kulturne dediščine
in kulturne krajine ...).
Lastnikom zemljišč zato ponovno
predlagamo, da v času javne razgrnitve
na vseh krajevnih skupnostih preverijo
status zemljišča in predlagajo tudi
morebitne spremembe stavbnih zemljišč
nazaj v kmetijska, saj se sicer lahko
zgodi, da bi morali plačevati dajatve za
stavbna zemljišča, ki jih zaradi različnih
vzrokov nikoli ne bo možno pozidati.
Gradivo je v digitalni obliki objavljeno
na spletni strani Občine Vojnik. Tam
najdete tudi obrazec za oddajo pripomb.
Jelka Gregorc

LOČENO ODLAGANJE
ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ
Na podlagi drugega odstavka 4. člena
Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi
svečami (Uradni list RS, št. 78/2008)
obveščamo vse obiskovalce pokopališč
Črešnjice, Frankolovo, Nova Cerkev in
Vojnik, da imate na pokopališčih možnost
in obveznost ločenega zbiranja odpadnih
nagrobnih sveč.
Na pokopališčih so nameščeni posebni
zabojniki z vidno oznako z napisom
»samo za odpadne nagrobne sveče«, ki
so namenjeni prepuščanju nagrobnih
sveč za nadaljnjo predelavo. Odpadne
sveče se torej morajo odlagati ločeno od
ostalih odpadkov s pokopališč ali drugih
komunalnih odpadkov.
Ker nastaja ob bregu reke Hudinje
na območju pokopališča Vojnik divje
odlagališče odpadkov, pozivamo vse
tiste, ki to počno, da izkoristijo možnost
organiziranega
odlaganja
odpadkov
v kontejnerje in zabojnike, ki so na
razpolago.

POVEZAVA VODOVODA NA
OBMOČJU POT NA DOBROTIN
V VOJNIKU
V letu 2010 namerava Občina Vojnik
v sodelovanju z upravnikom javnega
vodovodnega sistema VO-KA, d. o. o.,
Celje izvesti povezavo dela vodovodnega
sistema na delu območja naselja Pot na
Dobrotin. S tem bodo ustvarjeni pogoji
za kakovostnejšo oskrbo z vodo na višje
ležečem območju tega naselja. Za potrebe
izgradnje, obratovanja in vzdrževanja se
že sklepajo pogodbe o služnosti z lastniki
zemljišč.
Tanja Čretnik
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Spoštovani obiskovalci pokopališč,
prosimo, da izkoristite možnost in
izpolnjujete svojo obveznost. Z ločenim
odlaganjem odpadnih nagrobnih sveč
doprinesete svoj delež k varovanju našega
okolja.
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M. Skale
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Gospodarstvo - komunala
OBČINSKI REDARJI
LAHKO MERIJO
HITROST

OPRAVLJENA KOMUNALNA
DELA V ZADNJEM OBDOBJU
Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:
- sanacija ceste po neurju 2007 –
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na
Frankolovem;
- izdelava strehe na brvi v Vojniku.

Asfaltirani del javne ceste na
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti
Titovem parku

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez
hmeljišče
Streha na brvi v Vojniku
Boštjan Švab

Saniran plaz za stanovanjskim objektom
Kotnik v Socki

Občinski redarji imajo od sprejetja
novele Zakona o varnosti cestnega
prometa poleg drugih pooblastil tudi
pooblastilo za opravljanje nadzora
prometa s samodejnimi merilnimi
napravami za nadzor prometa, v katerih
se prekrški slikovno dokumentirajo.
Za izvajanje tovrstnega nadzora
morajo občinski redarji opraviti ustrezno
strokovno usposabljanje za delo s
samodejno merilno napravo, ki beleži
prekrške. Naprava mora imeti certiﬁkat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.
Občine ustanoviteljice Medobčinskega
inšpektorata in redarstva so v proračunih
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma
najem samodejne merilne naprave, tako
da bodo občinski redarji v prihodnjem
letu pričeli z občasnim izvajanjem
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti
na odsekih občinskih in državnih cest v
naseljih občin ustanoviteljic.
Občinski redarji bodo tako kršiteljem,
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila
samodejna merilna naprava, vročili
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo
izrečena globa za storjeni prekršek in
določene kazenske točke, odvisno od
višine prekoračitve hitrosti.
Prehitra vožnja je poleg vožnje
pod vplivom alkohola najpogostejši
vzrok za povzročitev večjega števila
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na
ta način bo redarstvo skupaj s policijo
skušalo zagotavljati dodatno varnost
udeležencem v prometu.
Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Sanacija plazu pod stanovanjskim
objektom Bucksteeg
OgledalO 12/73
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Gospodarstvo - komunala
ALI STE ŽE SLIŠALI ZA
LOČENO ALTERNATIVNO
ZBIRANJE ORGANSKIH
ODPADKOV OB SAMEM
IZVORU, TO JE V KUHINJI,
BREZ SMRADU IN GNITJA
TUDI DO MESEC DNI IN VEČ?
V nekaj vrsticah vam bomo predstavili
takšen način zbiranja organskih kuhinjskih
odpadkov, v prihodnjih mesecih pa vam
bomo omogočili tudi brezplačno delavnico,
kjer se boste lahko prepričali o delovanju
sistema.
Torej, za zbiranje organskih odpadkov,
ki jih dnevno proizvedemo v kuhinji,
potrebujete set dveh posod, ki so na dnu
opremljene s cedilnikom, pod katerim
se lahko zbira fermentacijska tekočina.
Na najnižji točki dna se nahaja pipica,
na kateri lahko vsak 3-5 dan odlivate to
tekočino, ki vam nato koristno služi kot
kakovostno organsko gnojilo za rože po
hiši in zunaj nje ter poleti za zalivanje
vrta in zelenic v razmerju z vodo 1 : 100.
Višek tekočine lahko dodajamo v odtoke
po hiši, saj nam jih očisti, v končni fazi
pa tekočina konča v greznici, kjer nam
vzpodbuja mikrobiologijo, ki jo drugače
uničujemo z detergenti in agresivnimi
čistili. Pospešeno predeluje toaletni
papir, maščobe in ostanke detergentov, ki
nam po navadi mašijo greznice in zaradi
katerih moramo pogosto prazniti greznice
ali manjše čistilne naprave in si s tem
povzročamo odvečne stroške.
Omenjeno fermentacijsko posodo,
velikosti 20 l, imamo torej na samem
mestu nastajanja organskih odpadkov. Za
vzpostavljanje fermentacije organskih
odpadkov namesto gnitja pa priskoči
na pomoč BOKASHI. Beseda bokashi
pomeni v japonščini biogeni material
(to so lahko pšenični otrobi, ali krmilna
moka, ali kar koli temu materialu
podobnega). V proizvodnem procesu
jih obdelajo z dobrimi mikroorganizmi,
ki so v prehrambeni industriji zastopani
že vrsto let: mlečno kislinske bakterije,
kvasovke, fotosintetične bakterije in
plesni. Vsi ti mikroorganizmi so iz zvrsti
dobrih mikroorganizmov, povzročajo
fermentacije in dobro okolje brez smradu in
gnitja. Njihova združba deluje v simbiozi,

kar pomeni, da so nekateri med njimi
anaerobni in pri svojem obstoju proizvajajo
kisik, ki pa ga aerobni porabljajo ter s tem
proizvajajo ogljikov dioksid, ki spet služi
kot hrana anaerobnim mikroorganizmom.
Tako zaokrožena simbioza omogoča
za okolje pozitivno – dobro delovanje.
V našem primeru omogočajo zbiranje
organskih odpadkov na daljši rok, torej
od nekaj dni do par mesecev, odvisno od
količine organskih odpadkov oz. od števila
oseb v nekem gospodinjstvu.
Nadalje tako zbran organski odpadek,
ki se na vrtni gredi spremeni v 2-6
tednih v črni humus, predstavlja veliko
zalogo kakovostne in rastlinam dostopne
hrane, hkrati pa preprečuje poroznost
tal ali drugače povedano zadržuje velike
količine vode, s čimer preprečuje v
vrtu izsušitev. Posledica plemenitenja
vrta ali njive s takšno vrsto humusa so
kakovostni produkti: zelenjava in sadje
z intenzivnejšim okusom in barvo, poleg
izboljšane kakovosti pa lahko pričakujemo
tudi več pridelka.
Novi način alternativnega zbiranja
bioloških odpadkov je zaveden kot predlog
spremembe uredbe Ravnanja z organskimi
kuhinjskimi odpadki, ki ga ureja Pravilnik
o ravnanju z organskimi kuhinjskimi
odpadki (Uradni list RS, št. 37/04; v
nadaljevanju: pravilnik). Namen pravilnika
je, da se iz komunalnih odpadkov izloči
čim več organskih kuhinjskih odpadkov
ter da se zagotovi njihova predelava. Sedaj
je v dopolnitvi uredbe zavedeno tudi to, da
bodo lahko gospodinjstvo, kmečki turizem
ali ekološka kmetija, ki imajo svoje vrtove
in njive, porabili omenjene organske
odpadke, zbrane na alternativni način na
lastnih površinah. Kar je lahko velik izziv
in prihranek tudi za mala gospodinjstva, še
večji pa za samooskrbne kmečke turizme
in ekološke kmetije.

VOJNIK – LEPO UREJEN KRAJ
Tudi v letošnjem letu se je Vojnik
uvrstil v ožji izbor vseslovenskega
okoljevarstvenega in turističnega projekta
Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Turistična zveza Slovenije je v novembru
končala s tekmovanjem in z ocenjevanjem
ter pripravila končno poročilo.
Povzetek poročila za kraj Vojnik je
naslednji:
Splošni vtis: Hitro razvijajoči se kraj.
Pohvalno:
Naselje je lepo urejeno.
Veliko je ocvetličenja; ocvetličeni so celo
mostovi.
Stari drevoredi so vzdrževani.
Obrežje reke je urejeno.
Okolice cerkva so lepo vzdrževane.
Več pozornosti je potrebno nameniti
nekaterim fasadam, ki še čakajo na
prenovo, ter okolici poslovnih obratov.
Primerna bi bila tudi kakšna trgovina s
športnimi rekviziti ter turistični prospekti
kraja na bencinskih črpalkah in na pošti.
Moja Skale

Torej, toliko za danes in se zopet
srečamo v naslednji številki, ko bo objavljen
tudi datum za delavnico na to temo. Za vse
nadobudneže, ki vas je zadeva že začela
zanimati, pa so podrobnosti o tem sistemu
na voljo na naših spletnih straneh:

www.em-tehnologija.com

22. december 2009
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Gospodarstvo - komunala
MIK JE PONOSNI NOSILEC
EVROPSKEGA PRIZNANJA ZA
POSLOVNO ODLIČNOST R4E

V podjetju MIK smo to jesen nestrpno
pričakovali
mednarodno
ekipo
ocenjevalcev poslovne odličnosti, ki
deluje pod okriljem Evropske fundacije
za poslovno odličnost EFQM. Potegovali
smo se namreč za prestižno evropsko
priznanje
za
poslovno
odličnost
Recognised for Excellence (R4E). Po
tridnevnem navzkrižnem presojanju
evropskih ocenjevalcev smo v novembru
priznanje R4E tudi uradno prejeli!
Nepredvidljivost vsakdanjih poslovnih
in gospodarskih okoliščin v začetku leta
2008, ki so se še dodatno zaostrile v drugi
polovici leta, je napovedovala ustavitev
uspešnega trenda rasti prodaje. To je bilo
obdobje, ki smo ga v MIK-u ocenili kot
priložnost za ponoven začetek in inovativne
pristope v poslovnih procesih, za prevetritev
dotedanjih strategij in poslovnega modela,
da pripravljeni pričakamo spremenjene
okoliščine po izhodu iz krize. Med internim
preverjanjem poslovnih procesov smo s
podjetjem 5KMC za poslovno svetovanje,
ki ga vodi mag. Nenad Savič, ocenili, da
MIK na skorajda vseh področjih poslovanja
že dosega izjemno visoke rezultate in
standarde.
To nas je vzpodbudilo, da se potegujemo
za evropsko priznanje poslovne odličnosti.
In uspelo nam je! Oktobra so mednarodni
ocenjevalci skozi navzkrižne individualne
in skupinske intervjuje MIK presojali na
osmih področjih ter po ključnih poslovnih
rezultatih. V končnem poročilu so bila
izpostavljena področja, kjer smo dosegali
nadpovprečne rezultate v primerjavi z
OgledalO 12/73
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vodilnimi podjetji v Evropi: voditeljstvo,
politika podjetja in strategija, zaposleni ter
partnerstvo in procesi, prejeli pa smo tudi
veliko pohval za preteklo delo in dosežke.
Prejeto priznanje po eni strani potrjuje,
da so naša prizadevanja za dosego
zastavljenih ciljev pravilno usmerjena.
Hkrati pa nas zavezuje, da poslovno
odličnost tudi v prihodnje vnašamo na
vsa področja svojega delovanja. Samo
tako bomo sledili svoji viziji postati
vodilni proizvajalec in ponudnik IE2
(investicijskih, energetskih in estetskih)
rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve
objektov v JV regiji Evrope. Pri tem pa
nas vodi poslanstvo, ki je usmerjeno
izključno k zadovoljstvu naših strank: Za
vas spreminjamo pogled na življenje!

MIK Celje

KAMPANJA ZA PREPOVED
GOSTOVANJ CIRKUSOV Z
ŽIVALMI V SLOVENIJI
Za živali!, društvo za uveljavitev
njihovih pravic, je v letošnjem letu
pričelo s kampanjo za prepoved gostovanj
cirkusov z živalmi v Sloveniji. S kampanjo
želimo izraziti zaskrbljenost ob dejstvu,
da Slovenija še vedno dovoljuje nastope
cirkusov z živalmi v obdobju, ko se večina
sveta jasno izreka proti tej preživeli obliki
zabavanja ljudi, ki predstavlja hudo obliko
kršitve dostojanstva živali, s tem da tolerira
njihovo ujetništvo in degradacijo na raven
zabavljaštva.
Navkljub temu, da je odgovornost za
zaščito živali v prvi vrsti dolžnost države, pa
vendar ni mogoče spregledati, da gostovanja
cirkusov vplivajo na življenje v lokalni
skupnosti. Tako cirkusi ob gostovanjih
pogosto pridobijo pravico uporabe javnih
površin, s katerimi razpolagajo občine,
skrbijo pa tudi za moralno nesprejemljivo
22. december 2009

zabavo občanov. V nekaterih državah z
višjo stopnjo decentralizacije so bile prav
občine tiste, ki so kot prve sprejemale
prepovedi nastopanja živali v cirkusih.
Na podlagi navedenega želimo
predstavnike vaše občine pozvati, da
podpišejo pobudo društva Za živali! in se
tako pridružijo pobudi za vseslovensko
prepoved nastopanja živali v cirkusih, ki
jo bomo naslovili na Vlado RS oziroma na
pristojno ministrstvo. Avstrija, Hrvaška,
Švedska, Finska, Portugalska, Velika
Britanija, Costa Rica, Indija, Singapur,
Bolivija, Italija, Grčija, Španija, Izrael,
ZDA, Kanada, Avstralija, Brazilija,
Argentina in Danska so že sprejele
prepovedi gostovanj cirkusov z živalmi.
Triki, ki jih živali izvajajo v cirkusih,
ne predstavljajo njihovega naravnega
vedenja, temveč so privzgojeni; praviloma
z uporabo krutih metod, ki cirkuškim
živalim odvzemajo še zadnji kanček
dostojanstva. Navkljub navedbam lastnikov
cirkusov, da pri dresuri uporabljajo tehniko
nagrajevanja, so poizvedovanja v preteklih
in letošnjem letu in mnogoštevilni
posnetki treningov teh živali dokazali in še
dokazujejo prav nasprotno.
Velik del občinstva v cirkusih praviloma
predstavljajo otroci. Ob opazovanju
nenaravnih gibov, vklenjenih, od svoje
vrste ločenih živali se otrok ne more naučiti
ničesar o naravnem okolju, potrebah, čutih
in navadah določene vrste živali, še manj
o spoštljivem in odgovornem odnosu
do soprebivalcev planeta. Otrokom je
potrebno razložiti, da ujetništvo, mučenje
in ustrahovanje drugega živega bitja ni
zabavno. Namesto časa v cirkusu z živalmi
jim je potrebno nakloniti čas za pogovor
o živalih kot čutečih bitjih, ki tako kot
človek občutijo bolečino, strah, neugodje,
lakoto, žejo pa tudi naklonjenost, igrivost,
pričakovanje, pripadnost, nagajivost ...
Kaj še lahko naredite kot posameznik/ica? Na spletni strani www.cirkusbrez-zivali.org lahko podpišete peticijo
in podprete prizadevanja za prepoved
gostovanj cirkusov z živalmi v svoji občini
in s tem vplivate na odločitve občinskega
sveta, posredno pa na sprejetje zakonske
prepovedi na državni ravni.
Urška Breznik

Gospodarstvo - komunala
IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA
PRIHODNOST
Izbira poklica je resnično izziv za
prihodnost. Je izbira posameznika, ki pa se
odraža tudi v celotni družbi, saj presežki
na trgu dela vodijo v brezposelnost, ki je
splošen družben problem. Živimo v časih
gospodarske krize, v časih, ko se moramo
še bolj zavedati pomena informiranja o
nadaljnjem izobraževanju prav tistih, ki
bodo čez deset, dvajset let ustvarjali in
odločali o našem vsakdanjem življenju. To
pa so sedanji devetošolci. Občina Vojnik je
podprla Osnovno šolo Vojnik in Območno
obrtno-podjetniško zbornico Celje v
prizadevanju, da kar najbolje seznanita
devetošolce, ki se bodo prav kmalu morali
odločiti, kam po osnovni šoli:
• z deﬁcitarnimi poklici,
• s stanjem v regiji na trgu dela,
• poklici glede na stanje v regiji,
• pridobivanjem informacij,
• z možnostmi pridobivanja štipendij,
• s kompetencami ljudi današnjega časa.
V ta namen so bila v novembru
izvedena tri predavanja z delavnicami,
katerih so bili udeleženci še posebej veseli.
Devetošolci so ves čas aktivno sodelovali
in glede na rezultate anket, ki so jih na
koncu izpolnili, so bili s tovrstnim načinom
seznanjanja s poklici, štipendijami, z
razmišljanjem o sebi ..., zelo zadovoljni.
Ocenili so, da so pridobili kar nekaj novih
uporabnih informacij in da sta jim bili tako
predstavitev kot sama izvedba zelo všeč.
Osnovna šola Vojnik je izredno aktivna
na področju poklicne orientacije svojih
učencev in na tem področju res dobro
sodeluje z Območno obrtno-podjetniško
zbornico Celje, zato načrtujemo aktivnosti

tudi v prihodnosti; zelo bomo veseli
podpore iz lokalnega okolja.

MIKLAVŽEVANJE V VOJNIKU

Za udeležence projekta, ki bodo že čez
nekaj mesecev pred svojo prvo pomembno
odločitvijo, in sicer kje bodo nadaljevali
svoje izobraževanje, za njihove starše,
dijake, študente, za delodajalce in iskalce
zaposlitve pa smo OOZ Celje, skupaj z
ZRSZ OS Celje in CS, d. d., pripravili FIZ
– Festival izobraževanja in zaposlovanja.
Dogodek bo potekal na Celjskem sejmu v
petek, 15. januarja 2010, z namenom, da bi
mladostniki ter vsi zainteresirani spoznali
in odkrili priložnosti na trgu dela in da bi
podjetja spoznala potencialne sodelavce
morda že v času njihovega izobraževanja.
V bogatem spremljevalnem programu pa
bodo obiskovalci imeli priložnost med
drugim izvedeti od mag. Aleša Lisca,
direktorja podjetja Lisac&Lisac, ki je tudi
pokrovitelj FIZ-a, »Kako lahko iz sebe
naredite uveljavljeno in cenjeno blagovno
znamko?« in od mag. Tatjane Štinek, OOZ
Celje, »Kakšne so poti novih priložnosti?«,
če razmišljate o samostojni podjetniški
poti. Glede na to, da OOZ Celje že drugo
leto uspešno izvaja projekt promocije
poklicev pod naslovom Izbira poklica
– izziv za prihodnost, bo takšen naslov
nosila tudi 3. okrogla miza, ki bo potekala
pod okriljem FIZ-a.
OOZ Celje je zbornica, ki nudi
podporo obrtnikom in podjetnikom, hkrati
pa uspešno promovira podjetništvo in
podjetniško miselnost tako med odraslimi,
kot mladostniki. V ta namen sodeluje
z vsemi nosilci podpore podjetništvu
na lokalnem, regionalnem kot tudi
nacionalnem nivoju.

V soboto, 5. 12. 2009, je na veliko
veselje otrok in starejših krajanov potekalo
miklavževanje v Špesovem domu starejših
krajanov in nato še v cerkvi Svetega
Jerneja v Vojniku. Miklavž, parkelj in
angelčki so obiskali najprej oskrbovance
doma. Spomini na otroška leta so oživeli in
marsikatero oko se je ob njihovem obisku
orosilo. Članice Župnijske Karitas so
vsakega oskrbovanca obdarile s skromnim
Miklavževim darilom.
V cerkvi je Miklavža in njegove
sodelavce pričakalo 157 otrok. Miklavž
jih je prijazno nagovoril, parkelj pa letos
skoraj ni imel dela, saj so bili otroci
zelo pridni. Za mir v okolici cerkve sta
poskrbeli redarska služba in policija, za
kar so sodelavci Župnijske Karitas zelo
hvaležni, saj bi bila velika škoda, da bi se
tako lepa šega izrodila s pokanjem petard.
Te so v tem času tako in tako prepovedane,
a nekateri na to kar pozabijo.

Mag. Tatjana Štinek,
samostojna svetovalka

Milena Jurgec
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Upravna enota Celje
Želim ustanoviti s. p. Kaj potrebujem?
Bodoči podjetnik, ki se odloči ustanoviti
samostojno podjetje, se zglasi na točki eVEM osebno pri referentu, svetovalcu. Po
zaključku pogovora oz. svetovanja izvede
svetovalec po njegovem pooblastilu v
njegovem imenu dogovorjeno storitev, in
to brezplačno. Državljan oziroma bodoči
podjetnik mora torej podpisati pooblastilo,
s katerim pooblašča zaposlenega na vstopni
točki, da v njegovem imenu izpelje izbran
postopek – storitev.
Bodoči podjetnik potrebuje za
registracijo na vstopni točki e-VEM osebni
dokument in davčno številko.
Samostojni podjetnik posameznik
lahko začne opravljati dejavnost, ko je:
vpisan v Poslovni register RS pri
AJPES;
vpisan v davčni register, v obvezno
zdravstveno zavarovanje, itd. (v roku 8 dni
po vpisu v PRS);
izpolnil vse posebne pogoje za
opravljanje dejavnosti, v kolikor te posebne
pogoje določa poseben zakon.
Vpisi so takse prosti.
Ali mora biti z otrokom, ki si želi napraviti
nov osebni dokument (star mu je potekel),
nujno zakoniti zastopnik ali je dovolj, če
ima odrasla oseba, ki spremlja tega otroka,
pooblastilo za opravljanje tovrstnega
opravila?
Vlogo za nov osebni dokument za
mladoletno osebo (do 18 leta) vloži njegov
zakoniti zastopnik, ki ima varstvo in vzgojo
nad otrokom (roditeljska pravica).

naznanitvi sestavi zapisnik. Državljan
lahko takoj po naznanitvi poda novo vlogo
za izdajo osebnega dokumenta.
Ali moram za stanovanjsko hišo pridobiti
uporabno dovoljenje, kaj potrebujem in
kolikšna je taksa?
Zakon o graditvi objektov – ZGO1B določa, da je uporabno dovoljenje
odločba, s katero tisti upravni organ, ki je
za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na
podlagi poprej opravljenega tehničnega
pregleda, dovoli začetek uporabe objekta,
kar pomeni, da si mora investitor za vsak
objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno
dovoljenje, pred uporabo tega pridobiti
uporabno dovoljenje.
Pridobitev uporabnega dovoljenja za
enostanovanjsko stavbo spada med posebne
primere pridobitve uporabnega dovoljenja.
In sicer se izda uporabno dovoljenje za
enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na
podlagi gradbenega dovoljenja, brez
poprej opravljenega tehničnega pregleda,
če investitor zahtevi za izdajo uporabnega
dovoljenja poleg geodetskega načrta
novega stanja zemljišča priloži izjavo
projektanta in nadzornika, da je takšna
stavba zgrajena v skladu s predpisi.
Taksa za vlogo znaša 3,55 EUR in za
odločbo 14,18 EUR.
Kako je s cestami, ki so v dejanski uporabi
(splošni interes), niso pa kot takšne
vpisane v katastru in zemljiški knjigi?
Kdo mora to urediti, občine ali lastniki
teh cest?
Ceste na podlagi kategorizacije, ki
jo z odlokom sprejme občina ali država,

Kaj moram storiti v primeru, če izgubim
osebni dokument? Kako to storim in kje?
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Ali je dopustno posegati v javno dobro, pod
kakšnimi pogoji in v katerih primerih?
Javno dobro je izven pravnega prometa,
zato na njem ni mogoče pridobiti lastninske
pravice s priposestvovanjem ali drugih
stvarnih pravic, izjemoma je na javnem
dobru mogoča ustanovitev stavbne pravice
po določbah Stvarno pravnega zakonika.
Damjan Vrečko
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Oseba, ki je pogrešila ali izgubila svoj
osebni dokument (osebna izkaznica ali
potni list) ali so ji ga ukradli, mora to v
osmih dneh naznaniti na kateri koli upravni
enoti na območju Republike Slovenije.
V primeru, da se je pogrešitev zgodila v
tujini, je to treba naznaniti v osmih dneh
po prihodu v domovino. Oseba je dolžna
čim natančneje opisati okoliščine ter datum
pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna
oseba upravnega organa o posameznikovi
OgledalO 12/73

pridobijo status javnega dobra. Merila
za kategorizacijo javnih cest določi
Vlada RS. Javne ceste so tako, odvisno
od kategorizacije, državne in občinske
ceste. Državne ceste so kategorizirane na
avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II.
reda ter regionalne ceste I., II. in III. reda,
občinske ceste pa na lokalne ceste in javne
poti. Njihov status in kategorizacijo ureja
Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/1997
... 69/2008). So javno dobro in kot takšne
izven pravnega prometa. Državne ceste so
v lasti Republike Slovenije, občinske pa v
lasti občin. Glede na navedeno je država ali
pa občina dolžna urediti status cest, ki so v
splošni rabi oziroma so javne, in sicer tako,
da najprej uredi odkup zemljišč, po katerih
potekajo ali na katerih naj bi bile grajene
(na podlagi pogodbe ali s predlogom za
razlastitev, v kolikor ne pride do sklenitve
pogodbe z lastnikom zemljišča), nato na
podlagi določb Zakona o graditvi objektov
pridobi ustrezno gradbeno in uporabno
dovoljenje za načrtovano gradnjo ceste in v
zadnji fazi poskrbi za vris ceste v zemljiški
kataster ter za vpis ceste kot javnega dobra
v zemljiško knjigo. Za vzdrževanje javnih
cest je obvezna gospodarska javna služba.
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Intervju
MARIJAN PELIN – PODJETJE LESK, d. o. o.
Sveča je vir svetlobe, svetloba je življenje.
Sveča je simbol življenja, večne svetlobe,
večnega življenja ...
Marijan Pelin, Frankolovčan, uspešen
podjetnik in sponzor, na katerega je
občina Vojnik lahko ponosna.
Kdaj ste ustanovili podjetje Lesk in
zakaj?
Podjetje Lesk sem ustanovil leta 1989.
Pred tem sem se ukvarjal z dejavnostjo
vrtanja in miniranja. Eden izmed razlogov
za ustanovitev podjetja Lesk je bil ta, da
po prometni nesreči nisem mogel več
opravljati del, ki so bila potrebna pri
vrtanju in miniranju. Ker pa sem bil vedno
podjeten, sem videl v svečarstvu priložnost,
da se izkažem.
Kje ste nalili prvo svečo?
Kot marsikje drugod, se je to zgodilo
v domači garaži. Takšni so vedno začetki,
ko nekaj narediš iz nič. Greš v garažo in
preizkusiš svoje ideje. Garaža v domači
hiši je kraj, kjer se rodi veliko podjetij.
Začetki izdelave sveč so bili zelo preprosti:
štedilnik, paraﬁn in še kaj, pa je bilo. To bi
sedaj sodilo v muzejsko zbirko.
Vašo podjetnost in kakovost sveč so
kupci hitro spoznali; kako se je podjetje
razvijalo naprej?
Kmalu sem spoznal, da domača garaža
ne izpolnjuje več pogojev za širitev, ki
sem jo načrtoval. Poskusili smo delavnico
širiti na Frankolovem, vendar nismo uspeli
najti primerne lokacije. Ponudila se nam
je priložnost in tako smo kupili poslovne
prostore v Slovenskih Konjicah. Selitev
smo izvedli v letu 2001. Lokacijo na domu
pa smo še vedno obdržali in sedaj tukaj
prodajamo sveče, za kar skrbi moja žena.

proizvodov. V sami proizvodnji imamo
trenutno najsodobnejšo svečarsko opremo,
s katero izdelujemo vrhunske izdelke.
Nova lokacija nam je omogočila tudi večje
število zaposlenih in povečanje proizvodne
zmogljivosti. Zaposlujemo 14 delavcev, od
katerih jih je večina iz občine Vojnik.
Kaj vse obsega vaš proizvodni in prodajni
program?
Kupcu želimo ponuditi čim širšo paleto
proizvodov, zato izdelujemo sveče za vse
priložnosti.
V življenju so veseli in žalostni trenutki
in za vse to imamo na razpolago primerno
svečo. Izdelujemo nagrobne sveče, sveče
v lončkih, elektronske, dekorativne, dišeče
sveče, krstne sveče ... Moram se pohvaliti,
pa čeprav to nerad počnem, da smo bili

prvi na svetu, ki smo razvili pokrovčke
za termo sveče iz posebne plastike, ki so
primerni za večkratno uporabo.
Celotna družina živi s podjetjem. Kako
sooblikujete to skupno pot podjetništva?
Že prej sem omenil, da pomaga pri
prodaji moja žena. Seveda sta tudi hčerka
in zet aktivno vključena v delo, ki ga
zahteva podjetje. Sam pa skušam v čim
večji meri prenašati svoje pridobljene
izkušnje na mladi rod.
Ob koncu leta bi vsem zaželel
predvsem zdravja in uspeha ter se zahvalil
našim strankam za zaupanje. Vesel božič
in srečno 2010!
Simon Stagoj

Kaj ste pridobili z novo lokacijo?
Nova lokacija se razprostira na 3000
m2. Novi prostori nam zagotavljajo boljše
pogoje za samo delo, ker smo posodobili
proizvodnjo in omogočili dobaviteljem
in kupcem bistveno lažji transport naših
22. december 2009
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Krajevne skupnosti
KRAJEVNA SKUPNOST
VOJNIK V LETU 2009

Ob koncu leta radi delamo inventuro o
tem, kaj smo v minulem letu uspeli postoriti
in če je bilo tega veliko, smo toliko bolj
zadovoljni. Za našo KS lahko rečemo, da
smo tam nekje v zlati sredini. Nekaj smo
le uspeli narediti, veliko pa je ostalo še za
prihodnje, oziroma prihodnja leta.
Na vseh področjih se pozna gospodarska
kriza, ki je odnesla prenekateri projekt, ki
je bil skrbno načrtovan. Kljub temu pa
naj omenim nekaj uspešno zaključenih
del v letošnjem letu. Z veseljem naj
omenim vodovod Male Dole, kjer je
zgrajen primarni vod, tako da se lahko
krajani priključijo nanj. S tem je končano
večletno delo, ki je zahtevalo veliko
denarja, za kar je občina pridobila tudi
evropska sredstva. V letošnjem letu je bil
zgrajen tudi del kanalizacijskega omrežja,
vendar glede na potrebe veliko premajhen
del. Z veseljem lahko ugotavljamo, da
so protipoplavne rešitve na reki Hudinji
skozi Vojnik v glavnem končane. Ostane
pa še ureditev brežin od Vojnika pa vse do
Škofje vasi. Letos je to narejeno samo na
manjšem odseku okoli 300 m. Končno je
na novo asfaltirana cesta v Jančarjevi ulici,
pokrpane pa so tudi luknje na asfaltu po
vseh krajevnih cestah.

Seznam, kaj je potrebno narediti v
prihodnjem in naslednjih letih, je izredno
dolg. Naj naštejem vsaj nekaj projektov:
izgradnja – dograditev Vrtca Mavrica v
Vojniku, izgradnja telovadnice pri šoli,
izgradnja kulturnega doma, mrliške vežice
in tlakovanje vseh poti na pokopališču ter
asfaltiranje parkirnega prostora, izgradnja
kolesarske steze ob magistralni cesti in
pločnika od Škofje vasi do Ivence, v Višnji
vasi proti Novi Cerkvi, mimo pokopališča
proti Šmartnem v Rožni dolini do Gmajne
ter od Arclina proti Ljubečni. Nujno je
potrebno takoj zgraditi krožišče v Arclinu.
V začetku leta 2010 očistiti brežine reke
Hudinje od Vojnika do Škofje vasi in urediti
obrambne nasipe proti poplavi v Arclinu.
Sanirati je potrebno ulice v Vojniku
(Kašove) in asfaltirati vsaj nekaj od 28 km
makadamskih cest v KS Vojnik. Nadaljevati
je potrebno z izgradnjo vodovoda proti
Sv. Tomažu, kanalizacijskega omrežja,
kot tudi pomagati krajanom pri gradnji
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Mostovi
so
simbol
združevanja.
Združujejo ljudi, pokrajine, države ...
Tisti mostovi, ki jih zgradimo v srcih od
človeka do človeka, pa nam pomagajo
prebroditi reko življenja, kakšna koli je
že. Krajanom naše KS želim, da v novem
letu med seboj zgradijo mnogo trdnih
mostov ljubezni, sreče in zdravja. Srečno
v letu 2010.
Mirko Krašovec,
predsednik Sveta KS Vojnik

Kar je z žalostjo prežeto,
naj odnese Staro leto.
V Novega naj vas popelje
lepa pesem in veselje.«
MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD »France Prešeren«Vojnik
želi vsem sokrajanom Vojnika,
prijateljem iz drugih zborov
in kulturnih društev, predvsem pa
zvestim poslušalcem in podpornikom
blagoslovljen Boži in
vse najlepše v Novem letu 2010!
Obenem prijazno vabi na
KONCERT BOŽINIH PESMI
v soboto, 2.1.2010, ob 18 .uri
v cerkev Sv. Jerneja v Vojniku.

V letošnjem letu je bilo izvedeno
veliko del na makadamskih cestah; neurja
odnašajo pesek in uničujejo bankine, ki jih
je potrebno nenehno vzdrževati, kar nam je
v glavnem tudi uspevalo.
Menim, da je kraj dokaj dobro urejen,
zelenice so redno pokošene, cvetlične
grede lepo posajene in vzdrževane. Vendar
pa je za izgled kraja moteče to, da se
nenehno nekaj razkopava in prekopava,
kakor tudi nedokončane gradnje in še bi
lahko našteval.
OgledalO 12/73

individualnih čistilnih naprav ter izgradnjo
mostu v Višnji vasi.
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Krajevne skupnosti
KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV

Ob novem letu
Smo na izteku še enega leta. December
je poseben mesec, ki pomeni čas, ko si
izrečemo veliko dobrih želja, hkrati pa
se radi spominjamo veselih dogodkov in
uspehov iz preteklih let.
Ob zaključku leta delamo obračune.
Stvari ostajajo odprte, vse ni šlo po načrtih.
Večjih investicij v tem letu ni bilo, bila pa
so opravljena mnoga vzdrževalna dela na
komunalnih objektih, kot so: gramoziranje
cest, urejanje bankin, čiščenje jarkov in
prepustov, sanacije obstoječih asfaltiranih
javnih poti, nekaj asfaltnih muld, urejanje
in vzdrževanje pokopališča, izvajanje
zimske službe. V spomladanskem času
je bila organizirana čistilna akcija, v
katero so se aktivno vključila društva in
organizacije v kraju ter učitelji in učenci
POŠ Nova Cerkev in Socka. Jeseni je bila
akcija ponovljena, s tem da so bili po vseh
vaseh nameščeni kontejnerji za odlaganje
večjih kosovnih odpadkov. S sredstvi
države sta se sanirala plazova v Hrenovi
pri Bukstekovih in v Socki pri Kotnik.
Dokončala pa se je tudi kapelica »Križanja
in vstajenja« pri novem pokopališču v
Novi Cerkvi.
Vsak po svoje smo se v kraju in občini
trudili, da bi naredili nekaj za boljšo
kakovost bivanja v našem kraju. Zato se
ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki so
k temu kakor koli pripomogli, predvsem
pa občinski upravi Občine Vojnik,
svetnikom občinskega sveta ter članom
sveta in komisijam v KS, podružničnima
osnovnima šolama Nova Cerkev in Socka,

vključno z Vrtcem Mavrica Vojnik.
Resnično pohvalno pa je delovanje društev
in organizacij v kraju, saj je vsako leto
zaznamovano s precejšnjim številom
odmevnih prireditev. Vemo, da je pri tem
potrebnega veliko prostovoljnega dela
članov društev, zato se jim zahvaljujem
za njihov trud in čas, ki ga namenijo
popestritvi dogajanja in življenja v kraju.
Prihaja novo leto, leto 2010 – z novimi
potrebami, načrti in upanji. Želim, da
povezani v delu in prizadevanjih usmerimo
vse moči v nove pridobitve in uspehe, kajti
to, kar nam bo novo leto prineslo, je v
največji meri odvisno od nas samih. Zato
bo načrt investicij za leto 2010 objavljen
v naslednji številki Ogledala, po sprejetju
proračuna Občine Vojnik.
OB IZTEKAJOČEM SE LETU IN
BLIŽAJOČIH SE BOŽIČNIH TER
NOVOLETNIH PRAZNIKIH VAM
ŽELIM V IMENU SVETA KS NOVA
CERKEV, KAKOR TUDI V SVOJEM
IMENU, OBILO ZDRAVJA IN MIRU,
MEDSEBOJNEGA RAZUMEVANJA,
OSEBNIH IN POSLOVNIH USPEHOV
TER SREČNO IN ZADOVOLJNO
NOVO LETO 2010.
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Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

Celje, ulica mesta Grevenbroich 9

- servis in prodaja ra�unalniške opreme
- svetovanje pri nakupu, internetne rešitve
- servis vseh vrst tiskalnikov
El. Pošta: info@mprint.si
- svetovanje in izgradnja ra�. omrežij
Tel: 03 490-4010
- prodaja rabljenih ra�unalnikov
gsm: 031 644-572
- celovite protivirusne zaš�ite
WEB: www.mprint.si
-- originalni
originalni potrošni
potrošni material
material
SMO PRAVI NASLOV, KO SE POJAVIJO TEŽAVE Z VAŠO
RA�UNALNIŠKO OPREMO!
Strokovno, kvalitetno in po konkuren�nih cenah z vami in za vas že 10 let!
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Kolektiv Mprint
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Krajevne skupnosti
DELO KRAJEVNE
SKUPNOSTI FRANKOLOVO

Dnevi na koledarju se nezadržno
obračajo in narekujejo konec leta 2009.
Še nekaj tednov in projekte, osebne in
službene, bomo zapisovali z novo letnico
2010. Januar nam že s svojo naravo
začetnika narekuje nov zagon, nove izzive
ter nova vesela pričakovanja, da se izpolni
tudi tisto, kar smo morda začeli v prejšnjem
letu.
V tem letu so se izvajala dela na
rekonstrukciji ceste v Črešnjice, ki so
zelo zahtevna in obsežna, saj se primarno
rešujejo plazovi, ki se vrstijo eden za
drugim. Gradnja poteka fazno po odsekih,
odvisno od zagotavljanja ﬁnančnih sredstev
iz različnih virov. Krajani Črešnjic upajo,
da se bo omenjena cesta v celoti sanirala.
Režijski odbori, ki pripravljajo ceste
za asfaltiranje, žal v letošnjem letu niso
bili deležni asfaltnih podlag. Uspeli smo
asfaltirati krajši odsek ceste do vrtca, ki
je bila v zelo slabem stanju. Sanirali smo
nekaj kritičnih asfaltnih odsekov z izvedbo
asfaltnih muld, ki preprečujejo poškodbe
na cestah.
V Krajevni skupnosti Frankolovo smo
izvedli veliko del na makadamskih cestah,
saj so pretekla neurja odnašala pesek ter
uničevala bankine. Prav tako smo očistili
precej obcestnih jarkov, uredili bankine
ter zgradili cestne prepuste. Zavedamo
se, da je vzdrževanje makadamskih cest
za celotno občino velik strošek, saj so po
vsakem neurju zopet potrebne vzdrževanja
in navoza novega materiala.
Po dolgih letih prizadevanj so krajani
Stražice končno dobili možnost, da se
priključijo na javni vodovod, saj se je
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v letošnjem letu dokončala izgradnja
primarnega vodovoda z rezervoarjem na
tem območju. V KS Frankolovo oskrba
z vodo še vedno ni zadovoljiva, zato se
svet krajevne skupnosti trudi in zahteva
od Občine Vojnik, da se na tem področju
v prihodnje postoriti veliko več. Za
izgradnjo vodovodov v Občini Vojnik bo
potrebno zagotoviti sredstva iz različnih
virov ﬁnanciranja, saj občinski proračun
vsem potrebam ne bo mogel zadostiti.
V letu 2010 se v občinskem proračunu
Občine Vojnik predvideva naslednje
ﬁnanciranje:
- izgradnja čistilne naprave in primarne
kanalizacije Frankolovo s soﬁnanciranjem
občine;
- tretja faza rekonstrukcije ceste v
Črešnjice s soﬁnanciranjem občine;
- nakup novega avtomobila za PGD
Frankolovo – najverjetneje s primernim
kreditom.
Svet Krajevne skupnosti Frankolovo je
na svoji redni seji, dne 22. 10. 2009, med
ostalim obravnaval tudi osnutek proračuna
Občine Vojnik za leto 2010. Iz njega je bilo
razvidno, da niso vključene investicije,
ki so bile pri KS načrtovane že nekaj let.
Zato je Svet KS Frankolovo sprejel sklep z
naslednjimi dopolnitvami:
- obnova vodovoda – zajetja pod
Lindekom;
- priprava idejnega projekta za
izgradnjo novega vrtca na Frankolovem;
- izdelava projekta za šolsko igrišče OŠ
Frankolovo;
- nadomestna gradnja večnamenskega
objekta v graščinskem parku;
- ureditev prostora za mrliško vežico v
Marijinem domu na pokopališču;
- v Črešnjicah (soﬁnanciranje Občine
Slovenske Konjice – 40 %);
- asfaltiranje krajevnih cest.
Ob izteku leta vsak izmed nas poskuša
narediti obračun oziroma pregled dela, ki
je bilo opravljeno na določenem področju.
Prepričan sem, da smo se vsak po svoje v
kraju in v občini trudili, da bi bilo bivanje
lepše, zanimivejše, boljše, ugodnejše in
prijaznejše. Za vse te pridobitve in uspehe
se zahvaljujem občinski upravi Občine
Vojnik z županom B. Podergajsom na čelu,
občinskemu svetu Občine Vojnik, članom
Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo,

22. december 2009

društvom in organizacijam v kraju, OŠ
Frankolovo in Vrtcu Mavrica Vojnik
– enota Frankolovo, Župniji Frankolovo
in vsem tistim, ki so na kakršen koli način
pripomogli, da smo izpolnili cilje, ki smo
si jih zastavili.

Pred nami je praznični čas. To je tisti
čas, ki ga čakamo celo leto, čas, ko
se vse umiri, čas, ki nas napolni s
toplino, z notranjo srečo in radostjo.
Čas, ko se zbere vsa družina ob
bogato obloženi mizi, v zavetju in
toplini domačega ognjišča.
Za praznike se vsi potrudimo, da
z darili ali drobnimi pozornostmi
osrečimo ljudi, ki jih imamo radi. Z
veseljem in navdušenjem krasimo
novoletno drevesce, postavljamo
jaslice, krasimo hiše, vrtove, ulice,
mesta ... Vse, da bi nam bilo čim
lepše in bi se čim bolje počutili.
Ob vseh željah, ki jih vsak zase
ima, ki jih družina načrtuje v
bližnji in daljni prihodnosti, pa je
najpomembnejša želja po zdravju in
osebni sreči.
V prihajajočem letu 2010 vam člani
Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo
želimo prav obilo zdravja in osebne
sreče.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo
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Kmetijstvo
POSODOBITEV GRAFIČNIH
ENOT RABE ZEMLJIŠČ
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
(GERK)
Ljubljana, 26. 11. 2009 – Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo
pred začetkom kampanje zbirnih vlog
2010 posodobilo vse graﬁčne enote rabe
zemljišč kmetijskih gospodarstev oziroma
t. i. GERK-e, ki so podlaga za izplačevanje
pomoči, vezanih na površino. To pomeni,
da bo po uradni dolžnosti popravilo vrise
vsem vpisanim GERK-om, v skladu z
evidenco dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč povsod, kjer prihaja do
odstopanj. To bo naredilo med 1. in 15.
januarjem prihodnje leto, nato pa bodo
nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma
imetniki GERK-ov prejeli izpise največjih
upravičenih površin iz registra kmetijskih
gospodarstev.
Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja že sicer redno vsako leto pri
obdelavi vlog v skladu s predpisi EU izvede
z analizo tveganja in naključnim izborom
predpisan odstotek kontrol na kraju samem.
Tako je bilo v letu 2009 pregledanih 45.837
GERK-ov, kar predstavlja 6,6 % GERKov, na katerih so kmetje podali zahtevke za
plačila.
Posodobitev sistema GERK bo
pripomogla k dodatnemu zmanjšanju
neupravičenih površin, kar bo povečalo
zaupanje javnosti v pravičnost izplačevanja
ukrepov kmetijske politike. Slovenija bo s
tem zmanjšala morebitna ﬁnančna tveganja
ob izplačevanju ukrepov skupne kmetijske
politike.
Ministrstvo mora odpraviti t. i. mostičke
in administrativno določiti največjo
upravičeno površino rabe obdelovalnih
zemljišč za plačila na podlagi ortofoto
posnetkov, s katerimi razpolaga.
Izvedene graﬁčne spremembe bodo
morali nosilci pregledati in morebitne
nepravilnosti oz. odstopanja od stanja v
naravi javiti na upravne enote. Kmetje
so kljub administrativnim popravkom
dolžni in odgovorni prijaviti dejansko
stanje v naravi in odpraviti morebitne
nepravilnosti, kot so: zaraščenost, ki

iz ortofoto posnetkov ni opažena, in
ostale neupravičene površine, kot tudi
povezovalne pasove preko neupravičenih
vrst dejanske rabe. Prav tako lahko javijo
na upravno enoto, če so zaradi drugačnega
stanja v naravi kakor koli oškodovani. To
bodo lahko storili od 18. januarja dalje do
en dan pred oddajo zbirne vloge.
Ministrstvo je k odpravi pomanjkljivosti
in prilagoditvam sistema pristopilo že v
letošnjem letu, z naslednjim letom pa bo v
celoti izvedlo popravke površin pri dobrih
76.000 kmetijskih gospodarstev. Gre za
veliko število sorazmerno majhnih
napak, ki pa skupaj predstavljajo 1,99
% neupravičeno prijavljenih površin v
zbirnih vlogah za uveljavljanje ukrepov
skupne kmetijske politike. V primerjavi
z ostalimi članicami, ki ocenjujejo
napake svojih identiﬁkacijskih sistemov
med 0,17 in 10 %, je Slovenija z 1,99
% napako med boljšimi državami
članicami EU.
Vesna Mazej Ušen,
terenska kmetijska svetovalka I
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Intervju
Ljudje, ki jih obiščemo, ko je najbolj hudo.

IGOR PRAZNIK, DR. MED., SPECIALIST SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE
– PRVI ZASEBNI ZDRAVNIK V VOJNIKU
Dr. Igor Praznik je specialist splošne
medicine, umirjen in zelo delaven zdravnik.
Ordinacijo ima v znameniti vojniški hiši:
nekoč je bila last dr. Karla Henna, ki je
odkril zdravilne vrelce v Radencih, potem
je pripadla pomembnemu Vojničanu,
učitelju Julijanu Šinigoju, zdaj pa vanjo
zahajajo tisti, ki potrebujejo zdravniško
pomoč in so si ga izbrali za osebnega
zdravnika. Po dogovoru s takratno
lastnico hiše, gospo Šinigoj Savić,
in ob posredovanju žal že pokojnega
dolgoletnega predsednika Turističnega
društva Vojnik Jožeta Tanška je stavbo
v letih 1993-1994 v celoti prenovil in
usposobil pritličje za dejavnost ambulante
splošne medicine. Od 1. oktobra 1994 kot
zasebni zdravnik skrbi za zdravje mnogih
pacientov od blizu in daleč.
Veliko mladih ima pri izbiri poklica kar
precej težav. Ste se tudi vi težko odločali in
kaj je bil vzrok, da ste postali zdravnik?
Sem Celjan. Gimnazijo sem obiskoval v
Celju in sem imel več želja, kaj bi študiral.
Na predlog moje profesorice matematike
in ﬁzike, razredničarke, sem se odločil, da
grem na sprejemne izpite na Medicinsko
fakulteto Univerze v Ljubljani. Ker sem
sprejemni izpit brez težav opravil, sem se
dokončno odločil za študij medicine.
Zelo mladi ste prišli za zdravnika v Vojnik.
Kaj vas je privedlo v Vojnik in kdaj?
Po diplomi sem bil eno leto stažist v
Splošni bolnici Celje in v tem času, od
1979 do 1980, tudi enkrat na teden delal
pod mentorstvom priznanega revmatologa,
prof. dr. Franoviča iz Čateških toplic v
Atomskih toplicah v Podčetrtku, kjer sem
že imel sklenjen dogovor za specializacijo
iz interne medicine za področje
revmatologije. Od leta 1980 do leta 1981
sem bil nato predstojnik zdravstvene
službe v Zdravilišču Atomske toplice.
Zakon o specializaciji pa se je v tem času
spremenil, zato specializacija iz interne
medicine ni bila možna, ker smo morali
pred specializacijo najprej dve leti delati
OgledalO 12/73
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v splošni medicini.
Ponudila se je možnost za zaposlitev
v osnovnem zdravstvu, in sicer sem se
odločal med Zdravstvenim domom v Celju
in Zdravstveno postajo v Vojniku. Bolj mi
je bila všeč splošna, družinska medicina,
zato sem se odločil za Vojnik, kjer sem od
15. oktobra 1981.
V letih 1982-1983 sem opravil
podiplomski tečaj v obsegu dveh semestrov
iz gerontologije – zdravstvenega varstva
starostnikov pri prof. dr. B. Accettu v
Ljubljani na interni kliniki v Trnovem.
Nadaljeval sem specializacijo v splošni
medicini.
Poleg zdravniškega dela ste imeli in še
imate pomembne funkcije v organih
zdravniških organizacij, ki združujejo
zdravnike.
Leta 1985 sem postal član izvršilnega
odbora Sekcije za splošno medicino, od
leta 1993 do 1997 sem bil predsednik te
Sekcije Slovenskega zdravniškega društva
(SZD), ki se je leta 1998 preimenovala v
Združenje zdravnikov splošne/družinske
medicine in nato leta 2001 v Združenje
zdravnikov družinske medicine, dva
mandata sem še ostal član izvršilnega
odbora. Kot predsednik Sekcije za slošno
22. december 2009

medicino SZD sem bil tudi nekajkrat
imenovan za začasnega svetovalca WHO
(Svetovne
zdravstvene
organizacije,
Regijskega urada za Evropo v Kopenhagnu,
na Danskem – na ekspertnem sestanku
januarja 1995 v Ljubljani smo sprejeli
pomemben dokument o strategiji razvoja
družinske medicine v Evropi).
Od leta 1996 do leta 2000 sem bil
predsednik Odbora za osnovno zdravstvo
Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), od
leta 2000 do 2004 predsednik Odbora za
zasebno dejavnost ZZS, nato pa do leta
2008 podpredsednik tega odbora. Ob tem
je bilo tudi nekaj mednarodnih obveznosti.
Že tretji mandat sem v upravnem odboru
Sekcije za arterijsko hipertenzijo SZD.
Od leta 1992 sem predsednik
Zdravniškega društva Celje in kot
predsednik
regijskega
zdravniškega
društva tudi član Glavnega odbora
Slovenskega zdravniškega društva. Za
mano je dolgoletno sodelovanje v Društvu
za boj proti raku in Društvu za promocijo
in vzgojo za zdravje Slovenije (PVZS).
V Vojniku ste edini zdravnik z zasebno
prakso. Obseg del je pri vas večji
kot v ostalih ordinacijah tudi zaradi

Intervju
laboratorijskih preiskav. Zakaj ste
se odločili, da si uredite zasebno
ordinacijo?
Leta 1993 so se pokazale možnosti
za zasebno prakso, zato sem se odločil
za tak način dela. 1. oktobra 1994 sem
začel s svojo zasebno ordinacijo kot
zdravnik koncesionar. Obseg dela je enak
kot v večini ambulant splošne-družinske
medicine. Pacientov je 2250, od tega jih
je več kot 400 starejših od 65 let. Ob tem
številu pacientov je vsakoletno vsaj 30 %
več opravljenega dela, vključno z vsemi
laboratorijskim storitvami, kot ga priznava
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) .
Ljudje smo različni. Ali si lahko vzamete
za paciente dovolj časa?
Čas je za večino pacientov kratko
odmerjen zaradi velikega števila pregledov;
letno je v moji ambulanti kar 11000 do
12000 kontaktov, se pravi pretežno tudi
več kot 50 dnevno. Včasih pa si je potrebno
za kakšnega pacienta zaradi narave bolezni
ali potrebe po pogovoru vzeti tudi več časa.
Do pred nekaj leti sem se redno vključeval
v urgentno službo v Celju, ki je potekala
trikrat tedensko po 24 ur. 1. 3. 1986 smo
pričeli z delom kot prva prehospitalna enota
urgentne medicine – NMP – v Sloveniji. V
tej enoti sem sodeloval več kot 15 let.
Veliko let sem tudi mentor študentom
medicine in glavni mentor specializantom
družinske medicine.
Iz dneva v dan se pojavljajo nove
bolezni, farmacevtske družbe ponujajo
nova zdravila, zakoni se neprestano
menjajo. Koliko časa vam vzame sprotno
izobraževanje?
Sprotnega izobraževanja je veliko.
Tedensko porabim precej ur za literaturo,
internetno izobraževanje, seminarje in
predavanja.
Kako sprejema družina vaše zahtevno
delo in pogosto odsotnost od doma?
Za svoje poklicno delo res porabim zelo
veliko časa, a kljub temu smo počitnice in,
kolikor se je dalo, konce tedna preživljali
skupaj. Potovali smo po Evropi in ostalih
kontinentih. Smučamo pa še vedno skupaj,
tudi sedaj, ko sta hčerki že odrasli in
končujeta študij.

Vem, da imate prostega časa malo, a kljub
temu ga je potrebno primerno izrabiti in si
napolniti baterije za naporno zdravniško
delo. Kaj najraje delate v prostem času?
Dolga leta sem enkrat tedensko
obiskoval rekreativno zdravniško košarko,
ki sem jo nekaj časa v gimnazijskih letih
tudi treniral. (Brat in nečak sta rokometaša,
op. p.) Do leta 2003 sem dokaj redno igral
tenis, več smučal in kolesaril. Zadnjih pet
let pa se ponovno ukvarjam s konjeništvom,
če je le čas, pa tudi berem.
Ljudje smo takrat, ko smo bolni, po navadi
nervozni, velikokrat nezadovoljni, a ko
ozdravimo, srečni, da smo imeli v težavah
ob sebi dobrega zdravnika. Vprašanje
je, če se znamo potem zahvaliti in če se
zdravnikom za uspešno delo dajejo tudi
priznanja, saj marsikdo vidi samo to, da
je delo zdravnika tako in tako plačano.
Ste vi prejeli kakšna priznanja?

ČESTITKA
STARO LETO ŽE OD NAS ODHAJA,
ROKO NOVO LETO NAM PODAJA.
ENERGIJE NOVE NAM BO VLILO,
ŽAR ŽIVLJENJA ZNOVA NAM
ODKRILO.
NAJ PODARI ZDRAVJE VAM,
VESELJE,
OSREČUJE NAJ VAS NA POVELJE.
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE
PRAZNIKE IN SREČNO
NOVO LETO 2010 VAM ŽELI
»GODBA NA PIHALA« NOVA CERKEV.

Najprej moram povedati, da če ne bi
imel tega dela in tega poklica rad, bi se
bil že zdavnaj preusmeril kam drugam.
Dobil pa sem tudi nekaj priznanj. Ob 40letnici Združenja zdravnikov družinske
medicine SZD sem leta 2006 prejel
priznanje za uspešno vodenje združenja v
letih od 1993 do 1997, za prvi mandat pri
Zdravniški zbornici Slovenije sem prejel
zahvalo za uspešno vodenje Odbora za
osnovno zdravstvo. Leta 2000 sem prejel
mednarodno priznanje UEMO (Združenja
evropskih
zborničnih
zdravnikov
splošne/družinske medicine) in WONCA
Region Europe (Strokovnega združenja
zdravnikov splošne/družinske medicine)
za sodelovanje pri vključitvi Slovenije v ti
dve organizaciji (na I. skupnem kongresu
teh dveh organizacij – General Practice
Year 2000 – Protagonist of a Millenium, ki
je bil od 26. do 27. maja 2000 v Firencah).
Želim vam, da bi še naprej dobro
sodelovali s sestro Tamaro, da bi uspešno
pozdravili še veliko pacientov, da bi jim
znali svetovati, da bi vam znali pacienti
prisluhniti in da bi morda krajani začutili,
da bi si pa vendarle zaslužili tudi kakšno
krajevno priznanje. Veliko uspešnega dela
v ordinaciji in doma vam želim.
Milena Jurgec

22. december 2009
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FARMACEVTSKI
KONCERN ELI LILLY:
„PRODAJA IMA
PREDNOST PRED
VARNOSTJO!“
“Svinjarije, ki se dogajajo v
farmacevtski industriji, so gromozanske.
Nihče iz moje družine se ne namerava
cepiti in se tudi ne bo! Gre za dober posel
farmacevtske industrije in posledično
tudi našega ministrstva za zdravje,“ je
za 24ur.com dejal predsednik poslanske
skupine SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.
Pod vplivom farmacevtske industrije
je po njegovih besedah tudi Svetovna
zdravstvena organizacija, ki je prepovedala
Baldrijanove kapljice z namenom, da bi
farmacevti lažje prodali vrsto pomirjeval.
Jelinčič ima prav, kajti tudi v
knjigi Medicina v primežu podkupnin,
piše, citiram: »Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO), ki so jo leta 1948
ustanovili Združeni narodi, slovi po svoji
neodvisnosti in objektivnosti. V resnici
pa se WHO pretežno ﬁnancira iz 500
milijonov dolarjev, ki jih vsako leto prejme
od mednarodnih farmacevtskih koncernov,
samo majhen del dodajo države članice.
Med predsedniškimi volitvami leta 2000
in 2004 je farmacevtski koncern Eli
Lilly namenjal šest in sedemštevilčne
vsote denarja Bushevi volilni kampanji.
Samo leta 2002 je koncern za lobiranje in
vplivanje na državne uradnike načrtoval
26 milijonov dolarjev.“ Če farmacevtski
koncerni živijo na račun bolnih ljudi in
če je Svetovna zdravstvena organizacija
pod vplivom teh koncernov, kakšne
zdravstvene smernice lahko pričakujemo
od te organizacije?
Da gre farmacevtskim družbam
predvsem za dobiček, ni skrivnost. V že
omenjeni knjigi piše:
„Marca 2008 je ameriška zvezna
država Connecticut vložila tožbo proti Eli
Lilly zaradi nezakonitih tržnih pristopov
in podcenjevanja stranskih učinkov. Iz
obtožnice: „Za veliki prodajni uspeh
zyprexe so bili odločilni tržni pristopi
podjetja Lilly in njegovih sokrivcev – s
pretiranim prikazovanjem učinkovitosti
in podcenjevanjem (ali celo prikrivanjem)
življenjsko nevarnih stranskih učinkov.“
Richard Blumentahl, javni tožilec zvezne
OgledalO 12/73
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države Connecticut, je povedal naravnost:
„S pomočjo nezakonite organizirane mreže
in laži je Eli Lilly uspel milijarden posel
z zdravili – na račun življenj bolnikov
in davkoplačevalcev. Morbidni moto
trženja se je glasil: „Dobiček ima prednost
pred bolniki, prodaja ima prednost pred
varnostjo!“ Gnana od lakomnosti je začela
Eli Lilly kvariti zdravnike, lekarnarje
in javne uradnike – ki so sodelovali in
obogateli.“ Samo v Nemčiji je zaradi tega
neodgovornega predpisovanja zdravil
letno umrlo približno 4 tisoč ljudi zaradi
zyprexe in drugih atipičnih nevroleptikov.
Povsem brez olepšav se je izrazil tudi P.
W., direktor trženja pri Pﬁzerju, največjem
farmacevtskem koncernu na svetu, etika
gor, etika dol: „Glavno načelo je, da je
najpomembnejši poslovni uspeh.“ V
knjigi je razkritih veliko dejstev in zgodb
o podkupovanju zdravnikov s strani
farmacevtske industrije. Primer: „Profesor
Peter Dominiak spada med najvplivnejše
nemške specialiste za visok krvni tlak. V
preteklih letih je bistveno pripomogel, da
so farmacevtski koncerni in specialisti za
visok krvni tlak vzeli na muho vse več ljudi
z normalnim krvnim tlakom. Med drugim
je odločilno vplival na načrtovanje in
izvedbo neke raziskave, ki naj bi dokazala,
da je jemanje zdravil proti visokemu
krvnemu tlaku smiselno tudi takrat, če
nekdo sploh nima visokega krvnega tlaka.
Zamisel je nastala v tisti zdravstveni
ustanovi, v kateri je imel Dominiak viden
položaj – v Nemški ligi za visok krvni
tlak, ki jo podpirajo številni farmacevtski
koncerni.“
Katja Vrbovšek

Božično novoletno
voščilo
Občankam in občanom
Občine Vojnik voščimo
vesele božične
praznike ter obilo sreče,
zdravja in
uspehov v letu 2010!
Območne Organizacije Vojnik

Igor Lužar s.p.

Lemberg 13/b 3203 Nova Cerkev
Proizvodnja in prodaja sveč

Želi vsem svojim strankam

VESEL BOŽIČ IN
SREČNO
NOVO LETO 2010

Tel: 5778-279 , Mob:041/258-188
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URADNO GLASILO

OBČINE VOJNIK
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VSEBINA:
1. POVZETEK 27. SEJE OBČINSKEGA SVETA
2. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE VOJNIK
3. OBVESTILO - ZIMSKA SLUŽBA KS FRANKOLOVO
4. OBVESTILO - ZIMSKA SLUŽBA KS VOJNIK
5. OBVESTILO O ROKIH ZA ODDAJO PREDLOGOV IN PRIPOMB ZA OPN OBČINE VOJNIK
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Uradni del
POVZETEK 27. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
Občinski svet Občine Vojnik je na 27. redni seji, dne 10. 11.
2009:
- potrdil zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- sprejel informacijo o osnutku proračuna za leto 2010, s
predlogom nadaljnjega usklajevanja;
- sprejel Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi ekonomskih cen
za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju
plačil staršev in počitniški rezervaciji;
- sprejel sklep za odobritev ﬁzičnega spremljevalca;
- sprejel Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Vojnik«;
- sprejel Osnutek Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče;
- bil seznanjen s poročili o delu odborov in komisij in s
poročilom o delu občinske uprave.
Tanja Golec Prevoršek

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter v skladu s Sklepom
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Vojnik za leto 2009 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO
NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE VOJNIK
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja
ponudb:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje v k. o. Verpete
Predmet prodaje je stanovanje št. 11 v 1. nadstropju objekta »stara
graščina«, na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano v podvložek
št. 425/12, id. št. 11.E, v površini 64,41 m2. Posegi v objekt so
možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena stanovanja znaša 22.300,00 EUR oz. 346,42
EUR/m2. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
OgledalO 12/73
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b) Poslovni prostori v k. o. Vojnik trg
Predmet prodaje sta dva poslovna prostora v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na naslovu Celjska cesta 14, Vojnik,
vpisana v podvložek 775/4 k. o. Vojnik trg, id. št. 3.E v površini
25, 19 m2 in podvložek 775/5 k. o. Vojnik trg, id. št. 4.E v površini
39,91 m2. Skupna površina poslovnih prostorov znaša 65,10 m2.
Poslovna prostora se prodajata kot celota. Posegi v objekt so
možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 38.000,00 EUR
oz. 583,72 EUR/m2. V ceno ni vštet 2 % davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena
cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo
zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in s prilogami morajo prispeti na sedež
prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do 11. 1. 2010, do 12. ure,
na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako:
»NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA
NEPREMIČNIN VERPETE ALI VOJNIK«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:
- naziv ponudnika (ﬁzične osebe: ime in priimek, naslov stalnega
prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne
osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno
številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oz.
podpisnika pogodbe);
- predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena,
ki ne sme biti nižja od izhodišče cene;
- dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
- pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra,
ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v
RS;
- samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja
DURS);
- ﬁzične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
- dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene na
račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Verpete ali Vojnik«.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Zemljišča se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče.
č) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in
kandidiranjem na tem javnem razpisu.
d) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po
javnem odpiranju ponudb.
e) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu
s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in

Uradni del
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).
f) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene
v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo v torek, 12. 1. 2010, ob 9.00, v sejni sobi
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje.
6. Način in rok plačila kupnine:
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa
je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik št.
01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po
prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba
lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o
izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
7. Ustavitev postopka:
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
8. Podrobnejše informacije:
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na
tel. št. 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Obvestilo o zimski služi za KS Nova Cerkev je bilo
objavljeno v prejšnji številki Ogledala (št. 72).

ZIMSKA SLUŽBA
V mesecu oktobru 2009 je Svet KS Frankolovo
sklical sestanek z izvajalci zimske službe, ki skrbijo za
prevoznost krajevnih cest v zimskih razmerah. Skupaj
smo uskladil relacije oranja v zimski sezoni 2009-2010.
Večjih sprememb glede na prejšnjo sezono ni.
Vse krajane naprošamo, da so v nepredvidljivih zimskih
razmerah potrpežljivi in uvidevni do izvajalcev. Zavedati
se moramo, da ni mogoče istočasno očistiti vseh cest v
naši krajevni skupnosti. Prepričan sem, da se vsi izvajalci
trudijo po svojih močeh in da ni mogoče takoj uresničiti
vsake najmanjše želje posameznikov. Prosimo vas za
razumevanje in strpnost v zimskih razmerah. V nujnih
primerih se obrnite na predstavnika oziroma člana Sveta
KS Frankolovo na posameznem območju.
Dušan Horvat

Zimska služba v krajevni skupnosti Vojnik je
organizirana kot vsako leto.
Sprememba je samo v tem, da g. Leber Milan letos
ne bo oral, njegov teren pa bo prevzel Boštjan
Slemenšek.
Vse informacije dobite na KS Vojnik, tel 7800-620.
Mirko Krašovec

OBVESTILO O ROKIH ZA ODDAJO
PREDLOGOV IN PRIPOMB
Od 7. 12. 2009 do 9. 12. 2009 so potekale predstavitve
in javne obravnave novega Občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Vojnik in osnutka Strategije z
vizijo razvoja Občine Vojnik. V vseh treh krajevnih
skupnostih je bila velika udeležba. Vse zainteresirane
obveščamo, da je rok za oddajo predlogov in pripomb:
- na Občinski prostorski načrt 5. januar 2010
- na osnutek Strategije 1. februar 2010.
Gradivo je dostopno na spletni strani www.vojnik.si,
na sedežih krajevnih skupnosti v času uradnih ur in na
Občini Vojnik.
Mojca Skale
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Utrinki iz šole in vrtca
EVAKUACIJA
Delavci vrtca smo v sodelovanju s
člani PGD, pod vodstvom poveljnika
Franca Rihterja, že drugo leto uspešno
izvedli evakuacijo iz vrtca. Otroci vseh
treh oddelkov, v starosti od 1 do 6 let, so
se spontano odzvali navodilom, strpno in
mirno zapustili prostore vrtca ob pomoči
odraslih ter iz varne razdalje, kamor smo
se umaknili, spremljali gašenje vrtca.
Po končani vaji so otroci z velikim
zanimanjem preizkušali gasilske čelade, si
ogledali gasilski avto, cevi, opremo ter se
sproščeno pogovarjali z gasilci.

Predstava je bila nepozabna in humorna
zimska pravljica, ki nas je popeljala v
čarobne dneve decembra.

KOSTANJEV PIKNIK
V mesecu oktobru smo v popoldanskem
času v enoti Frankolovo pripravili
kostanjev piknik za starše in otroke vseh
treh oddelkov.
Druženje otrok in staršev je potekalo
ob sproščenem klepetu in igri otrok.
Roke smo si ogreli z luščenjem toplega,
pečenega in kuhanega kostanja, ob tem pa
smo se sladkali s sadjem.
Strokovni delavci vrtca Frankolovo

Otroci z Ano in Polono

VOŠČILO

Strokovni delavci vrtca Frankolovo

ŽE BLIŽAJO SE PRAZNIKI ...
V enoti Socka se že pripravljamo na
praznične decembrske dni. Izdelali smo si
adventne venčke za na mize, poslušamo
in prepevamo božične pesmice za otroke,
pesmice o sreči in pričakovanjih. Takole
pa že pridno oblikujemo in izdelujemo
novoletne okraske iz slanega testa, s
katerimi bomo v prihodnjih dneh okrasili
smrečico.

V teh iztekajočih se decembrskih
dneh, ki vse prehitro hitijo novemu letu
naproti, skupaj z otroki občudujemo
svečane pogrinjke, se veselimo ob lepo
zavitih paketih, se čudimo množici lučk
in prijetno vznemirjeni prisluhnemo
tistemu: »Nekoč je bilo ...«
Pa vendar se nam pogled usmeri
tudi v čas, ki je pred nami, ko si bomo
ponovno segli v roke, si voščili, zaželeli
...
Le kaj nam prinaša čas novega leta?
Naj bo prijaznejši, strpnejši in s ciljem.
Da bomo vedeli, kam želimo, kaj želimo
in kako do želenega. Naj bo to dobro ...
za mene, vas, tebe, za vse nas ...
Otroci in odrasli iz vrtca

N. Kotnik

DEDKOVE ZIMSKE POČITNICE
Konec novembra smo si ogledali
predstavo v izvedbi gledališča KU-KUC,
z naslovom Dedkove zimske počitnice.
OgledalO 12/73
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Praznični december bomo v vrtcu
resnično doživljali, saj nas čakata:
4. 12. – plesna uprizoritev vsebine
slikanice Žabec je junak;
23. 12. – vlak Rogač.
Med tem časom pa si bomo v
skupinah in enotah pravljično
pričarali predpraznične dni:
- z dramatizacijami;
- z oblikovanjem novoletnih
okraskov iz različnih materialov in
izdelavo venčkov;
- s prepevanjem pesmi o lepem, o
sreči in željah;
- s peko piškotov in vabljenjem v
goste;
- z oblikovanjem voščila;
- s starši bomo doživljali čar
decembrskih luči, smrečic in
- s pravljicami dodali čarobnost
božično-novoletnim praznikom.

Utrinki iz šole in vrtca
PLANINCI NA POHODU
Tako, pa je po dolgih letih spet tu.
Planinski krožek na POŠ Nova Cerkev
namreč. S prvim pohodom je odprl sezono
druženja ljubiteljev vrhov.
Prve kilometre smo planinci naredili v
domačem okolju. V soboto, 3. 10. 2009,
smo naročili lepo vreme in se planinsko
opremljeni ob 9. uri odpravili iz Lemberga
proti Gori oz. med domačini bolj poznani
Kunigundi. Varni koraki so nas hitro
povzdignili na mesto, kjer se nam je
ponujal čudovit pogled na Lemberški
grad v meglicah. Že ob začetku poti se
nas je držala sreča, kajti našli smo veliko
dežnikarico. V Lanšperku pa še dve na
pogled čudoviti rdeči mušnici ter jurčka.

Na poti skozi gozd smo si nabrali polne
vreče kostanjev, ko pa smo šli mimo
samotnih kmetij, smo se najedli jabolk in
hrušk. Po vzponu zadnjega klanca smo si
zaslužili malico. Na vrhu smo videli, da
se je splačalo hoditi, kajti pogled je segal
daleč ... z njim smo potovali vse tja do
štajerskega Triglava, Boča. Le še žigosanje
šolskih planinskih knjižic nas je ločilo
od odhoda. Pot navzdol ni bila naporna,
zato so se iz ust razlegale melodije pesmi
(tudi naših babic). Pred osnovno šolo
v Šmartnem v Rožni dolini smo prišli
prehitro. Saj veste, kadar je lepo, hitro
mine. Zato smo planinci sklenili, da bo
naslednji pohod daljši.
Natalija Mažič

DECEMBRSKI ČAS
V OŠ Vojnik in njenih podružnicah
vsak december pričaramo pravo praznično
vzdušje. Šolo odenemo v zimske motive,
okrasimo novoletno drevesce. Ves
december, pa tudi že prej, izdelujemo
izdelke, ki jih razstavimo in tudi prodajamo
na prazničnem bazarju v začetku decembra.
Čeprav zima kar zamuja in je ni in ni, smo
mi v veselem pričakovanju praznikov,
novega leta in seveda tudi božičnonovoletnih počitnic.
December je hkrati čas, ko potekajo
po šolah različne delavnice, v katerih
sodelujejo tudi starši otrok. Prav tako pa
učenci pripravijo prireditve, na katere jih
povabijo. Tako bo tudi letos. Novoletne
prireditve bodo v:
sredo, 16. 12. 2009, v POŠ Šmartno v R. d.,
četrtek, 17. 12. 2009, v POŠ Nova Cerkev,
torek, 22. 12. 2009, v POŠ Socka,
sredo, 23. 12. 2009, v OŠ Vojnik.
Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo
pričakovanja –
vse to vam želijo učenci in učitelji OŠ
Vojnik s podružnicami.

22. december 2009
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Utrinki iz šole in vrtca
MIKLAVŽEV SEJEM V OŠ
FRANKOLOVO

POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA
ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009

Kar nekaj let je minilo, kar smo nazadnje
v šoli pripravili Miklavžev sejem. Po
navadi je bil to vesel, družaben dogodek,
ki je pričaral res praznično vzdušje.

Šolski sklad OŠ Frankolovo je bil v
preteklem šolskem letu zelo dejaven in
je s svojim delovanjem pripomogel k
obogatitvi programov šole. Izvedli smo
dve aktivnosti: novoletni srečelov in že peti
dobrodelni koncert. Zbirali smo sredstva
za nakup novih knjig v šolski knjižnici.
Z novoletnim srečelovom smo zbrali
202 €. Na račun smo prejeli donacijo
76,50 € v obliki odpadnega papirja in 50 €
(Elektro-inženiring Lilija), člani šolskega
sklada pa so individualno prispevali v
šolski sklad knjige v skupni višini 200 €.
Na računu šolskega sklada je od lanskega
šolskega leta ostalo 840,70 €. Tako smo v
začetku leta 2009 sredstva v višini 700 €
namenili za nakup knjig v šolski knjižnici.
Izkupiček dobrodelnega koncerta je bil
1.241,10 €. Od tega zneska smo 286,12
€ namenili učencem kot pomoč pri plačilu
šole v naravi in plavalnega tečaja. Ker je
bilo zbranih dovolj sredstev, smo se člani
šolskega sklada odločili, da pomagamo
vsem učencem 6. razreda pri plačilu
prevoza v šolo v naravi. Namenili smo jim
564,20 € in tako staršem znižali njihov
prispevek. Prav tako pa smo v lanskem
šolskem letu s 396,97 € pomagali družini
našega učenca, ki se je znašla v stiski,
pri nabavi šolskih potrebščin. Na računu
šolskega sklada je za prihodnje šolsko leto
ostalo 582,40 €.
Tudi v prihodnjem letu je naš cilj
obogatitev šolske knjižnice in pomoč
učencem pri plačilu različnih dejavnosti v
organizaciji šole.

In letos smo se odločili, da veseli
december zopet obogatimo z Miklavževim
sejmom. Učenci in učitelji so poskrbeli,
da so učenci v šoli pripravili izdelke za
prodajo, pridne mamice in babice so
spekle pecivo ter poskrbele za unikatne
praznične aranžmaje, prtičke, vizitke in
še mnoge domače izdelke. Manjkala ni
niti hrana, saj smo imeli na voljo tople
sendviče, palačinke, ocvrt krompirček in
seveda brezalkoholne napitke. Prejšnja leta
smo sejem popestrili s kakšnim glasbenim
gostom. Tokrat pa smo se odločili, da
predamo mikrofone našim glasbenim
nadebudnežem. Učenci so se preizkusili v
karaokah. Njihov pogum, odlični glasovi
in profesionalni nastopi so navdušili vse
prisotne. Za nagrado so bili deležni drobne
Miklavževe pozornosti.
S ponudbo in z izkupičkom so bili
zadovoljni tako kupci, kot prodajalci. Med
sejmom pa je potekala tudi akcija zbiranja
starih oblačil, knjig in igrač, s katero želimo
pomagati ženskam, materam in otrokom,
ki se zatečejo v varno hišo.
Z navdušenjem pričakujemo, da bo leto
hitro naokoli in da bo naš Miklavžev sejem
ponovno zaživel.
Suzana Šafarič
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Glasbena šola Celje deluje na osnovni
in srednji stopnji, pouk obiskuje okrog 700
učencev in 55 dijakov, s čimer se uvršča
med največje glasbene šole pri nas. S
šolskim letom 2008/09 je vodenje glasbene
šole prevzel Simon Mlakar, prof. klarineta
in nekdanji dijak prve generacije celjskih
glasbenih srednješolcev.
Pedagoški kolektiv Glasbene šole
Celje sestavlja vrsta odličnih, mednarodno
uveljavljenih instrumentalistov, s čimer se
zagotavlja visok nivo znanja in kakovosten
pouk, na kar kažejo odlični rezultati
učencev in dijakov na številnih državnih in
mednarodnih tekmovanjih.
Z letošnjim šolskim letom je glasbena
šola odprla nov dislociran oddelek v
občini Vojnik (od leta 2004/2005 že
deluje dislocirani oddelek v Štorah). Pouk
poteka na Osnovno šoli Vojnik, kjer imajo
učitelji in učenci zagotovljene pogoje za
kakovostno izvajanje glasbenega pouka. V
letošnjem letu se tako izvaja pouk nauka o
glasbi za prvi razred osnovnega glasbenega
izobraževanja ter pouk klarineta, klavirja,
kljunaste ﬂavte in trobente. Pouk prvega
razreda nauka o glasbi obiskuje 18
učencev, pouk instrumenta v dislociranem
oddelku pa obiskuje 13 učencev; 5 učencev
obiskuje pouk instrumenta v matični šoli v
Celju.

Suzana Šafarič

GLASBENIKI DISLOCIRANEGA
ODDELKA GLASBENE ŠOLE
CELJE V VOJNIKU PRVIČ
NASTOPILI
Glasbena šola Celje sodi dandanes
v skupino najrazvitejših slovenskih
glasbenih šol. S svojimi solisti, komornimi
in instrumentalnimi sestavi pomembno
oblikuje celjsko kulturno dogajanje, s
širitvijo svojih oddelkov pa pričenja
oblikovati tudi širšo Celjsko regijo.

22. december 2009

Pedagogi, ki poučujejo na dislocirani
lokaciji, so: Alenka Gobec, prof. (nauk o
glasbi, klavir), Mojca Krajnc, prof. (klavir),
Mitja Ritlop, prof. (klarinet, kljunasta
ﬂavta) in Aljoša Jurkošek (trobenta).
Na prvem nastopu, ki se je odvil v
prijetnem in sproščenem vzdušju v sredo, 2.
decembra, je nastopilo 11 učenk in učencev.
Zadovoljna publika je lahko prisluhnila
vsem instrumentom iz dislociranega
oddelka in z dolgim aplavzom nagradila
prve uspehe prve generacije učencev in
učenk dislociranega oddelka Vojnik.
Metka Lipovšek

Utrinki iz šole in vrtca
VOJNIČANI ZMAGALI NA
EKORGOVEM KVIZU
Lansko šolsko leto so učenci Osnovne
šole Vojnik uspešno zaključili tekmovanje
v Ekorgovem TV-kvizu iz znanja ekologije,
energetike in odpadkov.
V konkurenci 24 šol
iz celotne
Celjske regije so se učenci, ki so zastopali
našo šolo, to so Taja Kuzman, Domen
Simonič, Martin Melanšek in rezerva
Katja Komplet, odlično odrezali, saj so
v vseh predtekmovanjih premagali svoje
nasprotnike in se zanesljivo uvrstili v
ﬁnale, kjer pa jim prvo mesto nikakor ni
moglo uiti iz rok, saj so bili polni znanja. Z
zmago so si prislužili lepe nagrade, in sicer
polet z balonom, knjižno nagrado in varčne
žarnice – sijalke. Za zmago jim čestitamo
tudi učenci in učitelji OŠ Vojnik.

TEDEN OTROKA
Dneve ob tednu otroka smo v Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev preživljali
prav veselo. Dočakali smo novo igralo, za katerega smo sredstva pridobili z zbiranjem
odpadnega papirja in donacijo Andreje Štravs. Janez Gobec (MIO OPREMA) nam
je pripravil letvice za izdelavo lesenih zabojčkov. Prav vsi smo bili navdušeni nad
čudovitimi izdelki. Iskreno se mu zahvaljujemo. Pri nas je gostoval tudi čarovnik, ob
šolskem kinu v telovadnici pa smo grickali kokice, s katerimi nas je pogostila Nada
Majcen. Zahvaljujemo se ji, saj je pripomogla, da smo se počutili kot v čisto pravem
kinu. Na dnevu športnih iger so otroci po triadah preizkušali svoje spretnosti in bili
ob koncu vsi dobitniki medalje. Kot vsako leto smo tudi tokrat uživali na kostanjevem
pikniku pri Langerškovih v Rožnem Vrhu, kjer sta nas zakonca Podgoršek gostila že
deseto leto zapored.
Barbara Ojsteršek Bliznac

RAZSTAVA V SORŽEVEM MLINU
Barbara Ojsteršek Bliznac

V dnevih evropske kulturne dediščine so se tudi v Sorževem mlinu odvijali razni
dogodki v okviru prireditve Ob bistrem potoku je mlin. Svoj delček k tej prireditvi
smo dodali tudi otroci iz vrtca. S svojimi izdelki – risbicami, fotograﬁjami ter maketo
Sorževega mlina – smo sodelovali na razstavi otroških likovnih del z naslovom Mlin,
kot ga vidijo otroške oči.
Barbara Ojsteršek Bliznac
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Vesele božične praznike
ter srečno in uspešno
v letu 2010!
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Društva
POSVET TURISTIČNIH
DRUŠTEV IN ZVEZ V VELENJU
V soboto, 14. novembra, sem se
udeležila posveta turističnih društev v
Velenju. Predsednik TZS Dominik S.
Černjak je predstavil stanje in smernice
turizma v prihodnje. Sodelavci in
strokovnjaki s področja turizma so
predstavili sodelovanje javnega, civilnega
in zasebnega sektorja s poudarkom na
skupnem iskanju odgovorov na vprašanja
o razvoju slovenskega turizma.
STO je predstavila uspešno akcijo v
preteklem letu, ki je nagovorila predvsem
domačega turista: Blizu doma, blizu srca.
V okviru tega slogana še vedno teče razpis
za najboljšo fotograﬁjo na temo VODA.
Poslikajte naše reke, jezera, ledenike,
smučišča ... in sodelujte v nagradni igri ter
si za dve leti priskrbite tedenske počitnice
za dve osebi! Podrobnosti razpisa najdete
na spletni strani TZS.
Predstavniki zveze so predstavili
uspešen projekt, kamor se vključujejo mladi
v okviru akcije Turizmu pomaga lastna
glava. Letos bodo šolarji predstavljali svoj
kraj pod naslovom: MOJ KRAJ – MOJ
PONOS. Vabim šole k sodelovanju.
Razmišljam in se sprašujem, kaj lahko v
občini Vojnik ponudimo turistu? Predvsem
se moramo zavedati, da sta na pohodu zeleni
turizem in ekološko ozaveščen turist, ki si
želi stika z naravo in ljudmi. Ponudimo
doživetje. Množični turizem je v zatonu.
Turist je posameznik ali družina, ki blizu
svojega bivališča išče doživetje. Ali je v
Vojniku še dovolj zelenih površin, miru in
naravnih znamenitosti? So, a moramo z
njimi ravnati skrajno previdno, saj počasi
postaja predmestje Celja z razraščajočo se
industrijsko cono.
Ali imamo dovolj kolesarskih stez? Te
so bistvene za razvoj zelenega turizma.
Nudijo sproščenost, gibanje ter predvsem
varnost tako prebivalcem občine kot tudi
obiskovalcem. To so osnove, na katerih
morata temeljiti razvoj občine in tudi
politika. Za to se bom kot prostovoljka v
turizmu tudi zavzemala.
Življenje na deželi mi lahko omogoča,
da sem vsak dan turistka, samo za urico
ali dve. Imam stik z naravo, a želela bi
si tudi bolj urejeno infrastrukturo, ki mi
bo omogočala varno in zdravo gibanje. S
kolesom po opravkih, v šolo, k prijateljem,
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do bližnjih planinskih poti ... To ni tako
težko, le združiti moramo misli in delo.
Denar je samo izgovor ter sredstvo, s
katerim se kaj doseže ali pa tudi ne.
Tudi zato sem se odločila, da bom
živela na deželi, lepi, urejeni, urbanistično
skladni, ki mi bo v ponos in razvedrilo.
Alenka Prebičnik Sešel,
predsednica TD Nova Cerkev

DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA
DRUŠTVA NOVA CERKEV

November je bil zelo živahen in
razgiban. V soboto, 21. novembra, smo
člani TD Nova Cerkev organizirali
delavnico za otroke v POŠ Nova Cerkev in
POŠ Socka. Zbrali smo se v večnamenski
dvorani v Novi Cerkvi, kjer so otroci skupaj
s svojimi starši, učiteljicami, mentorji in
mizarskim mojstrom Jankom Vetrihom
izdelovali ptičje krmilnice.
Iskrena hvala g. Vetrihu, da ste otrokom
omogočili posebno doživetje! Tudi starši,
dedki, babice so v prijetnem vzdušju
preživeli popoldne s svojimi otroki.
Nakrmimo ptice – odprimo svoja srca za
drobna, a velika bitja, ki nam prepevajo
tudi takrat, ko ljudje nimamo besed, ne
pesmi.

PRAZNIČNI SEJEM
V NOVI CERKVI
V nedeljo, 29. novembra, se je v Novi
Cerkvi odvil že tradicionalni praznični
sejem, kjer so sodelovali, česar smo še
posebej veseli, tudi najmlajši: otroci POŠ
Nova Cerkev, Socka in iz vrtca Levček.
Svoje izdelke so ponujali mojstri domače
obrti, drobne obrti in tudi pridelovalci
poljščin. Sejem bil je živ, kupili smo
lahko še čestitke, ki so jih izdelali otroci,
priročno embalažo, okraske za dom in
jelko, adventne venčke, izdelke iz medu,
pecivo in drugo. Na stojnici turističnega
društva je bilo živahno, okrepčali smo se
s čajem in piškoti, ki so jih spekle naše
pridne, zveste članice. Obisk sejma je
morda koga odvrnil od nakupovalnega
vrveža v velikih nakupovalnih centrih, kjer
ne bomo doživeli pristnosti in izvirnosti.
Kako grejejo nogavice iz domače volne!
Prav tako kuhano vino med sosedi, znanci
in prijatelji čisto drugače ogreje. Pridružite
se nam tudi prihodnje leto!

Alenka Prebičnik Sešel

Povabilo v decembru
Vse občane občine Vojnik vabimo
na tradicionalni blagoslov konj na
štefanovo. Po maši bo blagoslov konj,
slovesen sprevod konjenikov, čemur bo
sledilo druženje ob golažu.
S tem dogodkom bomo člani
Turističnega društva Nova Cerkev
zaključili svoje nadvse aktivno leto.

22. december 2009

Alenka Prebičnik Sešel

BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE
PRAZNIKE TER SREČNO,
ZDRAVO IN VARNO LETO 2010
ŽELI VSEM KRAJANKAM IN
KRAJANOM
PGD SOCKA

Društva
ŠTAJERSKI ROGISTI
Oktober je čas, podoben letu štorkelj
pod sivo jesensko nebo, in je hkrati čas, ko
dnevi zadiše po lepih spominih na vztrajno
delo našega društva.
Da bi ujeli še zadnje tople dni in
izpolnili načrte, ki smo si jih zadali ob
začetku leta, smo se sredi oktobra odpravili
na strokovno izobraževanje. Tokrat v
Prago, mesto zgodovinskih znamenitosti
in glasbe. Dnevno potovanje nas je
obogatilo za veliko do sedaj nepoznanega.
Pod vodstvom odličnega vodnika agencije
Sonček smo obiskali znamenite objekte.
Oglede so si rogisti obogatili z izvajanjem

čudovite glasbe. Res veličasten pa je
bil ogled Plečnikove cerkve, kjer so
rogovi zadoneli s posebnim zvenom. Tuji
gostje, ki so se prav tako skušali naužiti
znamenitosti, so uživali ob poslušanju
igranja naših rogistov. Tako smo bili precej
opaženi in občudovani.
Glasba ne pozna meja, se je potrdila
znana misel. Rogisti smo združili koristno
z razvedrilom in zadovoljni zaključili
družabni program ob vrčkih dobrega
češkega piva.
Za KUD Štajerski rogisti:
Anica Senegačnik

Vsem želimo eno
čudovito leto 2010, da
bi bili zdravi, dobrih
misli in dejanj.
Člani TD Nova Cerkev

LETO V KuŠt-U
Leto 2009 se počasi približuje koncu,
narava se bo zopet oblekla v snežno odejo,
ponovno se bo oglasil dobri mož in nas vse,
skupaj z najmlajšimi, obdaril. Povprašal
nas bo, če smo bili kaj pridni med letom,
mi pa mu bomo z velikimi očmi pritrjevali
in se veselili daril. Vsekakor smo si jih
zaslužili, saj smo tudi letos pripravili
športnozabavno prireditev v Črešnjicah,
v okviru praznika KS Frankolovo, vse
leto smo skrbeli za okolico igrišča, se tudi
udeležili čistilne akcije v našem kraju,
priredili nekaj prijateljskih tekem z društvi
iz sosednjih krajev in se družili med sabo.
Zato se že zelo veselimo Božička, ki
pride na obisk malo pred novim letom. Ker
pa je v njegovi vreči preveč daril samo za
nas, bomo zopet povabili najmlajše, da jih
razdeli tudi med njih.

Novo leto naj tudi vam vsem prinese
bogata darila: ljubezen in zdravje, uspehe
in sanje pa še vrečo, nabasano s srečo.

ŠKD KuŠt

22. december 2009
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Društva
SPOMINI

DRUŽINA GREGORC
PREPEVA ŽE 19 LET

Dan spomina na umrle, 1. november,
je za nami. Združenje borcev za vrednote
narodno osvobodilne borbe (ZB za
vrednote NOB) je organizacija, ki združuje
ljudi, ki želijo s svojim delom ohraniti
spomin na njih, ki so za našo svobodo
dali vse, kar so imeli – svoje življenje ter
z ohranjanjem spomina na grozote vojne
prispevati k spoznanju, da je vojna zlo, ki

se ne sme ponoviti. Člani se zavedamo, da
svojega cilja ne bomo mogli doseči sami,
zato predvsem ob dnevih, ki so posvečeni
njim, ki jih ni več med nami, sodelujemo s
krajani, predvsem z mladimi, saj bi ravno
njim želeli prenesti svoja spoznanja. Tako
smo se v letu 2009 odločili, da bomo
čas krajših slovesnosti, ki sodijo v okvir
počastitve spominov, v večini primerov
premaknili na dan po 1. novembru. ZB za
vrednote NOB Vojnik - Dobrna povezuje
krajevne organizacije z Dobrne, iz Nove
Cerkve, s Frankolovega in iz Vojnika. Da
bi omogočili kar največjemu številu članov

udeležbo ob svečanostih, smo jih časovno
razporedili tako, da je bilo mogoče po
zaključku ene prispeti na naslednjo. Pri
spomeniku na Dobrni, v Novi Cerkvi, na
Frankolovem, na Dobrotinu in v Vojniku
je bil poleg kulturnega programa položen
OgledalO 12/73
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tudi venec. Ob ostalih pomnikih, ki jih
je v občinah Dobrna in Vojnik kar veliko
število, pa so bile prižgane vsaj sveče.
Pravzaprav je vse človekovo življenje
boj. Bitke, ne sicer z orožjem (vsaj v
Sloveniji ne (!)), temveč z idejami, se bijejo
vsak dan. Gospodarstveniki in državniki
iščejo odgovor, kako oživiti proizvodnjo,
bojijo se, da se bodo svetovno gospodarstvo
in z njim narodna gospodarstva sesula kot
hišica iz kart. Kaj lahko pri tem storimo
mi, jaz in ti? Saj vendar ne moremo mirno
stati in gledati, kaj bo prinesel jutri! Ruski
pregovor pravi, da je za zmago zla dovolj,
da dobri ne storijo ničesar. Predvsem
moramo pazljivo prisluhniti drug drugemu
in drug drugega poskušati razumeti. Verjeti
in si dejansko prizadevati, da smo na svetu
zato, da delamo dobro. Preudarno moramo
izbrati svobodo, ki je imamo ravno toliko,
kolikor je dopustimo drugemu. Izkoristimo
priložnost za boljši, pravičnejši jutri!

Andreja Stopar,
predsednica ZB za vrednote
NOB Vojnik - Dobrna

22. december 2009

Toliko časa je minilo, odkar so bratje
Gregorc prvič skupaj nastopili na srečanju
pevskih družin v Andražu nad Polzelo.
In peto leto, odkar so se preimenovali
v Družino Gregorc. Poleg sorodstvenih
vezi jih druži ljubezen do ljudske pesmi,
predvsem tiste, ki so jo nekoč peli na
Frankolovem, od koder izhajajo.
Tudi letošnje leto so bili aktivni,
predvsem so bili prisotni na srečanjih
ljudskih pevcev in pevskih družin, ki se jih
redno udeležujejo.
V mesecu marcu so se udeležili
srečanja ljudskih pevcev Eno pesem peti in
spremljajočega seminarja, ki ga organizira
Radio Rogla. V ta namen so posneli dve
pesmi, ki naj bi bili tudi na novi zgoščenki.
Nameravajo jo izdati prihodnje leto, ob
20. obletnici delovanja, takrat pa bodo
pripravili tudi slavnostni koncert.

Posebej veseli so bili vabila na
koncert, ki ga je Občina Vojnik pripravila
v Škoﬁjskem zavodu sv. Stanislava na
Rakovniku, kjer so se predstavili skupaj s
še drugimi skupinami iz občine.
V mesecu septembru pa so zapeli tudi
na srečanju rodbine Gregorc - Horvat in pri
maši v cerkvi Sv. Trojice na Gojki, kjer jih
je na orgle spremljal organist Janez Karo,
pridružili pa so se jim tudi ostali člani
družine.
Pevska družina Gregorc deluje v okviru
Prosvetnega društva Anton Bezenšek,
Frankolovo, vsi pa so tudi dolgoletni člani
moškega pevskega zbora.
Elči Gregorc

Društva
S PESMIJO V NOVO LETO
Nismo še dobro zaključili jesenskih
opravil, tudi temperature so imele letos z
nekaj dnevnimi izjemami še ves november
zelo trden jesenski značaj, že smo se znašli
v prednovoletnem vrvežu. Na prihajajoče
praznike nas že precej časa zvesto opominja
»poplava« novoletnega okrasja vseh
mogočih oblik in barv, na tisoče lučk ter
vsak dan večje število reklamnih spotov na
isto temo. Res, da si s takšnimi pripomočki
polepšamo decembrske praznike, vendar
pa za pravo praznično doživetje mnogokrat
denar sploh ni potreben. Dovolj je, da
ustavimo korak, prisluhnemo svojemu
notranjemu hrepenenju in delček svojega
časa posvetimo druženju z nam dragimi
ljudmi, tako v krogu svoje družine, kot
med prijatelji ali znanci.
Eno takšnih doživetij nam na štefanovo
(26. decembra, ob 18. uri) ponujajo pevci
Moškega pevskega zbora Anton Bezenšek
s Frankolovega, ki za vse ljubitelje
lepe pesmi pripravljajo že tradicionalni
božično-novoletni koncert. Obljubljajo,
da na odru večnamenske dvorane v OŠ
Frankolovo tokrat ne bodo sami. Prireditev
so zasnovali nekoliko drugače in v svojo
družbo povabili ansambel Mikola iz

Vojnika. Povabilo na koncert velja vsem,
ne glede na starost in druga razlikovanja
človeške populacije. Na tak način želijo
»bezenškovi fantje« zaključiti 4-mesečni
jesenski del pevske sezone in leto nasploh,
hkrati pa s pesmijo izraziti hvaležnost vsem,
ki jih pri njihovem poslanstvu podpirajo.
Ker so božično-novoletni koncerti stalnica
tega zbora, bodo v decembrski dnevnik
zapisali še koncert v sosednjih Črešnjicah
in sodelovanje na podobni prireditvi v
nekoliko bolj oddaljenih Hajdošah pri
Ptuju. V Črešnjicah jim bomo lahko
prisluhnili v tamkajšnji cerkvi v nedeljo,

27. decembra, ko bodo sodelovali pri
nedeljski maši, takoj po njej pa bo sledil še
krajši koncertni program.
Dopustite si, da vas pesem odnese v
novoletno razpoloženje in v vas prebudi
nežne odtenke prazničnih občutij,
nenazadnje je pesem tudi »zdrava hrana«,
ki povečuje odpornost na negativne vplive
današnjega
prehitrega
življenjskega
tempa.
Sonja Jakop

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO
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MOŠKI PEVSKI ZBOR
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VABI NA
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NOVOLETNI KONCERT
Z GOSTOM:
ANSAMBEL MIKOLA
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TISK REKLAMA

V SOBOTO, 26. DECEMBRA, OB 18.00,
V VEČNAMENSKI DVORANI FRANKOLOVO

Jasna Golc Tomažič s.p.
Škoflekova ulica 2, 3212 Vojnik

IN

Hitra, kakovostna in konkurenčna
izdelava:
► katalogov, prospektov, plakatov, vabil,
obrazcev, nalepk, reklamnih majic,
► grafično oblikovanje vizitk...
► vezava diplomskih nalog,
► pestra izbira poslovnih daril, koledarjev
in reklamnih vrečk z vašim logotipom.

NOVOLETNI KONCERT V ČREŠNJICAH
V NEDELJO, 27. DECEMBRA,
OB 9.00 PRI MAŠI.

Ob izteku starega leta in prihodu novega,
Vam želimo obilo sreče in zdravja v letu 2010!

Vabljeni !

Kontakt: Jasna Golc Tomažič, dipl. ekon.

GSM: 031/852-283 ▪ e-mail: info.grafid@siol.net

22. december 2009
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Društva
MARTINOVANJE DRUŠTVA
TALON FRANKOLOVO
Čas svetega Martina časti že skoraj
vsak Slovenec. Tako je Društvo Talon
popeljalo člane na martinovanje v prelepe
Slovenske Konjice, na Zlati grič. Najprej
smo se odpravili na organizirani ogled
nove vinske kleti, kjer smo pod vodstvom
prijetne vodnice slišali marsikaj zanimivega
o vinu, vse od začetka pa do konca, ko se
vino stekleniči in je pripravljeno za trg.
Po končanem ogledu je sledila pokušnja
vin s prigrizkom. Peš smo se podali do
Zlatega griča, kjer nam je zaradi vetra in
mraza že skoraj prijala Martinova večerja.
Ob prijetnem druženju in pesmi smo tako
zaključili še eno uspešno srečanje in se v
pozni uri vrnili nazaj proti domu.

Hvala lepa vsem članom in članicam
društva, ki so se povabilu odzvali v
tako lepem številu. Upamo, da so bili
zadovoljni, hkrati pa vse prisrčno vabimo
še na tradicionalni pohod k polnočnicam,
24. decembra, v Črešnjice.
Dragica Mlinar

VABLJENI
Društvo Talon Frankolovo vabi
vse ljubitelje tradicionalnega pohoda
k polnočnici v Črešnjice. Pridružite se
nam v četrtek, 24. 12. 2009, ob 22. uri,
na zbirnem mestu pri KS Frankolovo.
Od tod nas bo pot vodila v soju bakel
in duhu prijateljstva ter miru k polnočni
sv. maši v sosednjo faro Črešnjice.
Poskrbeli bomo za prijetno praznično
vzdušje s potico in kuhanim vinom, na
koncu pa še za prevoz in druženje ob
malici.

GOSTOVANJE DRAMSKE
SEKCIJE KUD SVOBODA IZ
DOLA PRI HRASTNIKU
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Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo je v nedeljo, 22. novembra
2009, gostilo dramsko sekcijo KUD
Svoboda iz Dola pri Hrastniku.
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Gostje so se nam predstavili v
večnamenski dvorani Osnovne šole
Frankolovo s komedijo Večna lovišča.
Tematika igre je bila zelo aktualna in
poučna, saj je vsebovala problematiko
današnjega časa. Člani dramske sekcije so
se s svojim delom v našem kraju predstavili
že tretjo leto zapored, za kar smo jim
resnično hvaležni.
Vsi, ki smo si predstavo ogledali, smo
bili zelo zadovoljni, obenem pa presenečeni
in razočarani glede samega obiska.
Zavedati se moramo, da podobne predstave
zahtevajo veliko truda in prostega časa,
zato je prav, da s prisotnostjo pokažemo
svoj odnos do prostovoljnega dela.
Prisrčno vabljeni na prireditve v kraju!
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

VOŠČILO
December je najbolj pričakovani mesec v letu.
Obiščejo nas trije veliki možje,
ki radi obdarijo prav vsakega, čeravno samo s toplo besedo in z voščilom.
Vesele božične praznike ter srečno, zdravo novo leto, polno uspehov, želimo
vsem članom in članicam Društva Talon,
krajanom in krajankam Frankolovega in prebivalcem občine Vojnik!
Obdarovanje ni pomembno,
velikokrat zadoﬆujeta lepa beseda in topel objem,
zato se slednjemu pridružite tudi Vi!

Društvo Talon Frankolovo

OgledalO 12/73
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IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA TALON FRANKOLOVO
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Društva
PREGLED DELA PGD VOJNIK
V oktobru – mesecu požarne varnosti –
smo imeli dve vaji. Ena je bila na kmetiji na
Dobrotinu, kjer sta sodelovali tudi društvi z
Ljubečne in iz Dramelj. Scenarij je predvidel,
da je gorelo gospodarsko poslopje, ogroženi
in poškodovani so bili ljudje, pa tudi živali.
Vaja je uspela in pokazala, da smo na
resnične dogodke dobro pripravljeni. Druga
vaja je potekala v vrtcu Mavrica. Zagorelo
je v kuhinji. Vzgojiteljice in drugo osebje
vrtca je evakuiralo otroke. Evakuacija je
potekala mirno in po navodilih. Obe vaji
si je ogledal tudi predsednik GZ Vojnik Dobrna Benedikt Podergajs.
V Majšperku je bil posvet vseh PGD,
ki sodelujejo kot organizatorji pokalnih
tekmovanj GZS. Priprava in izvedba
tekmovanja v Vojniku je bila visoko
ocenjena (2. mesto) in lahko se nadejamo,
da bomo v naslednjem letu, ko praznujemo
130-letnico društva, tekmovanje še posebej
slavnostno organizirali.
Na Dobrni je GZ Vojnik - Dobrna
organizirala mladinski gasilski kviz. Iz
našega društva so se ga udeležile tri ekipe,
dve ekipi mlajših pionirjev in ena starejših
pionirjev. Odgovarjali so na vprašanja o
gasilski tehniki, gasilski preventivi, prvi
pomoči, zgodovini gasilstva, poznavanju
krajev v Sloveniji. Praktični del je vseboval
gašenje z gasilniki, polaganje cevovoda ter
vezanje vozlov.
Pionirji so se udeležili tudi hidrantne
vaje v Novi Cerkvi in zasedli četrto mesto.
Naša pionirka Tjaša Tržan je kot najmlajša
tekmovalka dobila poseben pokal.
Tudi sicer so najmlajši gasilci zelo
aktivni. Sedaj, ko ne morejo več vaditi
zunaj, imajo enkrat na teden pod vodstvom
mentorice razne likovne delavnice. Tokrat
so izdelovali adventne venčke. V gasilskem
domu se pionirji zbirajo vsak petek, od
16.30 do 18.00. Vojniške otroke vabimo, da
se jim pridružijo.
Člani PGD še naprej zbiramo sredstva
za nov avtomobil. Kot smo že omenili,
zbiramo tudi staro železo. Doslej smo
ga zbrali že približno dvajset ton. Vsem
občanov se za darovano staro železo najlepše
zahvaljujemo. Ponovno objavljamo številki
oseb, s katerima navežite stik, če bi želeli
oddati razne stare kovinske predmete:
Zdenko Vrenko (041 471-730) in Karl
Kasesnik (041 763-372).
Jože Kocman

Prostovoljno gasilsko društvo
Vojnik
vam želi vesele božične
praznike,
v novem letu 2010 pa obilo
sreče, zdravja in veselja.

STROKOVNA EKSKURZIJA
ČLANIC GZ VOJNIK - DOBRNA

V soboto, 15. 11. 2009, smo se članice GZ
Vojnik - Dobrna v spremstvu predsednika
Bena Podergajsa in predstavnikov društev
odpravile na strokovno ekskurzijo na Reko.
Že pred mejo s Hrvaško nas je sprejel Darko
Brunjak, ki nas je spremljal na nadaljnji
poti. Tam smo si ogledale Ladjedelnico
Viktor Lenac in spoznale, kako pomembno
je preventivno delo gasilcev v tej delovni
organizaciji, saj je tu res veliko nevarnosti
za požar, ki bi lahko povzročil katastrofalno
škodo, a vse rešujejo z dobro preventivo in
požarno stražo. Imele smo srečo, da so bile
zasidrane zelo raznovrstne ladje in plinski
terminal, v bližnjem pristanišču pa se je
odpravljal na pot eden največjih trajektov,
ki vozi kontejnerje. Zelo lepo sta nas
sprejela predstavnika Jožica Miholjevič in
Želimir Depoli.
Obiskale smo Poklicno gasilsko enoto
na Reki, ki je zelo dobro opremljena in še
bolje operativno pripravljena. Gasilce veže
22. december 2009
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tudi veliko prijateljstvo.
Povsod smo doživele zelo prijazen
sprejem. Tudi na Trsatu, kjer smo si
ogledale cerkev in ﬁlm o nastanku svetišča,
nato pa smo se odpravile po poteh grajskih
gospodov in gospodičen na starem gradu.
Ker je bila Martinova sobota in ker je
bilo potrebno napolniti želodce, da smo
zdržali do doma, smo se ustavili na večerji
v prijetnem gostišču, kjer so nam postregli
večerjo z domačimi specialitetami. Na
poti od doma do doma so nas spremljali
veselje, lepa pesem, harmonika in prijazen

klepet. Za lep in poučen dan smo hvaležne
predsednici komisije Danici Jezernik,
predsedniku GZ Benu Podergajsu in vsem,
ki so pri tem pomagali.
Milena Jurgec

�����������������������
�������������������������
���������

�����������
����������
����������

����������������������������
����������������������������

OgledalO 12/73

Društva
MLADINSKI KVIZ GZ VOJNIK
- DOBRNA
V soboto, 24. 10. 2009, smo v Gasilski
zvezi Vojnik - Dobrna izvedli Mladinski
kviz. Mladinska komisija si že vrsto let
prizadeva, da bi organizirala gasilski kviz
za naše mlade gasilce in v letošnjem letu
nam je to tudi uspelo.

voščilnic in rož iz nogavic. Nastalo je
veliko lepih voščilnic v različnih tehnikah.
Večina je spoznala novo, t.i. servetno
tehniko izdelovanja voščilnic. Navdušene
so bile nad cvetlicami, ki so jih izdelale iz
žice in nogavic. Delavnice potekajo vsako
leto, vsebina pa je vsakokrat drugačna.
Članice Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
želimo vsem občanom v letu 2010 mnogo
lepih in srečnih trenutkov, čim manj nesreč,
veliko spoštovanja in razumevanja.
Milena Jurgec

DELAVNICA - ADVENTNI VENCI
Kviz je potekal v Prostovoljnem
gasilskem društvu Dobrna, udeležilo se
ga je kar 18 ekip v starosti od 7 do 17
let. Mladi so se pomerili v teoretičnem
in praktičnem delu s področja gasilstva,
prve pomoči, prometnih predpisov in še
česa. Moram priznati, da so se ekipe zelo
dobro pripravile, tako da gredo prvi trije
iz vsake kategorije tudi na Regijski kviz,
ki bo v Zrečah. Vsi udeleženci so prejeli
spominske kape, prva tri mesta pa pokale.
Najboljšim želimo veliko sreče ter uvrstitev
na Državni kviz.
Boštjan Selčan

Čas adventa se prične z izdelovanjem
adventnih venčkov. Veselje, ki ga ob tem
doživljajo tisti, ki tudi s tem pričnejo novo
cerkveno leto, je veliko. Tudi v Vojniku
so se otroci odzvali na povabilo, da sami
izdelajo adventne venčke in so se v petek,
27. 11. 2009, zbrali v veroučni učilnici.
Pri delu jih je usmerjala Marica Gorenak,
ki vsako leto splete adventni venec za
vojniško cerkev. Upamo, da bo še veliko
let ustvarjala sama ali pa z otroki.
V soboto so bili povabljeni letošnji
devetošolci, ki so birmanci, a jih očitno
to ne zanima preveč, saj so v večini kar
pozabili priti.
Milena Jurgec

BOŽIČNO-NOVOLETNA
DELAVNICA ZA GASILKE
V petek, 4. 12. 2009, so se zbrale
gasilke Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
v prostorih Prostovoljnega gasilskega
društva Frankolovo na božično-novoletni
delavnici. Letošnji temi sta bili izdelovanje
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»PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO LEMBERG«
ŽELI VSEM SVOJIM ČLANOM
IN OBČANOM OBČINE VOJNIK
LEP PRAZNIČEN MESEC
DECEMBER IN VELIKO
DOBRIH MISLI,
KI NAM BODO POLEPŠALE
LEPŠO SKUPNO
PRIHODNOST.
PREŽIVITE BOŽIČNE
PRAZNIKE V DRUŽBI SVOJIH
NAJBLIŽJIH,
V NOVEM LETU PA VELIKO
ZDRAVJA, SREČE IN
VESELJA.

SREÈNO 2010

Društva
Me KPZ DU VOJNIK
OB 5-LETNICI DELOVANJA

Naš zbor je praznoval 5-letnico svojega
delovanja. V ta namen smo priredili letni
koncert z naslovom »Ohcet bo«. Ob tem
smo prejeli Gallusova odličja, ki nam
jih je izročil predstavnik Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti OI Celje, g.
Beškovnik.
Vsa ta leta smo veliko prepevali,
sodelovali na raznih prireditvah, revijah,
in tekmovanjih ter prirejali samostojne
koncerte. Zbor vodi zborovodkinja Vida
Bukovac, ki je tudi napisala scenarij za naš
koncert, ki je bil izveden v večnamenski
dvorani v Novi Cerkvi in ponovljen v KD
Vojnik.

ČAS SKRIVNOSTNIH NOČI

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem
igralcu in pevcu Branku Dobravcu, saj
brez njegove pomoči koncert ne bi tako
lepo uspel. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem
gostom, ki so sodelovali pri koncertu, za
njihovo pomoč in njihov čas. Zahvala tudi
vsem sponzorjem in donatorjem.
Radi pojemo, smo veseli in zato
izkoristimo vsako druženje za lepe in
vesele trenutke, ki jih preživimo skupaj. V
imenu vseh pevcev še enkrat hvala vsem,
ki ste z nami na koncertu proslavili pet let
našega delovanja.

V NOVEM LETU 2010 VAM
ŽELIMO VSE DOBRO.

O zimskem kresu oz. solsticiju se dan
začne daljšati, kar je bil za stara ljudstva
zelo pomemben dogodek, povezan z
njihovim upanjem po preživetju. Cerkev je
v ta čas postavila rojstvo odrešenika, ki je
simbolično zamenjal rojstvo novega sonca.
Po starem verovanju so času zimskega
solsticija svetu vladale posebne sile. Tako
je človek lahko napovedal prihodnost
in čaral. Zemeljski svet so obiskovala
skrivnostna bitja. To obdobje je obsegalo
dvanajstero (volčjih) noči, od božiča do
sv. treh kraljev. Že v božični noči si moral
zlesti v tretjo lato kozolca in prisluhniti. Če
si slišal zvonove, bo naslednjo leto pri hiši
smrt. Če pa si slišal petje, pa bo pri hiši
poroka. Na božični večer si moral stopiti
na klado, pa si slišal, kaj se bo po vasi
dogajalo naslednjo leto.
Na silvestrovo se je vedeževalo z
vlivanjem svinca v vodo. Starejši ljudje
pravijo: »Včasih so bile tako mrzle zime,
da je drevje pokalo.« Prav v teh mrzlih
nočeh okoli božiča je po gozdu divjala
zdana jaga. Zdan jager je imel pri sebi trop
psov. Tako se je slišalo pokanje puške in
pasji lajež. Gorje človeku, ki je to jago
srečal.
Za konec dvanajsterih noči je imela
obhode ženska prikazen, Pehtra baba.
Obhodi le-te so še živi na Avstrijskem
Koroškem, na naši strani Karavank pa
le še v Podkornu. Drugod je spomin na
omenjeno prikazen zbledel. Po stari veri
je Pehtra baba skrbela za prejo in delala
zrnast sneg. Zato so omenjene padavine
imenovali babji pšen.

Ivanka Koprivnik

Tomi Kramaršek
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Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje,
odkrijejo modrosti
in natrosijo radosti!

22. december 2009
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Društva
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Spoštovane upokojenke in upokojenci!
Pred nami je veseli december, v katerem
je kar nekaj radostnih dogodkov in
praznovanj. Otroci nestrpno pričakujejo
darila sv. Miklavža, da jim izpolni del
želja. In še dveh dobrih mož z darili ne bo
manjkalo. Komaj bo odšel Božiček, bosta
na vrata potrkala novo leto in z njim Dedek
Mraz. Spet bo veselje v hiši, ko bodo
darila! Obdarovani ne bodo samo otroci,
tudi starejši si bomo voščili vesel božič
in srečno novo leto. Tudi kakšno darilo
bomo dobili. Pred prazniki smo obiskali
naše starejše člane, ki so bolni, voščili smo
jim vse najboljše za praznike ter jih prav
tako razveselili s skromnim darilom. To
je tradicija našega društva že nekaj let in
hkrati priložnost, da še zadnje dni v letu
obiščemo naše člane.
Kot smo zapisali v prejšnji številki
Ogledala, smo v novembru in decembru
imeli še pester program. Zaključni izlet 29.
novembra smo začeli v Škalcah v gostišču
Na griču. Tu nas je pozdravil župan
Slovenskih Konjic Miran Gorinšek, ki nam
je zaželel dobrodošlico in prijeten obisk
gostišča ter ogled vinske kleti v Škalcah, ki
je ena najlepših v tem delu Evrope. Župan
Miran Gorinšek nas je v imenu občine
Slovenske Konjice tudi pogostil s kavico
in z rogljičem, za kar se mu še enkrat
zahvaljujemo. Po ogledu kleti smo se iz
Konjic odpeljali v Orekovo vas, kjer smo
obiskali zasebno sirarno. Po kratki razlagi,
kako se pride do raznovrstnih sirov, in
pokušnji smo imeli možnost nakupiti
različne vrste sirov po znižani ceni. Bilo je
lepo in koristno. Iz sirarne smo odnesli kar
nekaj kil raznih sirov.
Krenili smo proti Ljutomeru. Tu nas je
čakala naša vodnica po Prlekiji. Po ogledu
parka v Ljutomeru in malici smo si najprej
ogledali čebelarski muzej v Krapju. Tu
smo pili medico in poizkusili medenjake.
V Pristavi smo bili v kmečkem muzeju
in pili Zoltanovo krf. Muzej je izredno
lepo urejen. Ob prijetni razlagi njegovega
lastnika, ki nas je popeljal v zgodovino
kmetovanja v teh krajih, smo se dobre volje
napotili naprej do domače prleške gostilne
Pavličič. Čakalo nas je pozno kosilo in
ostali smo kar dolgo v noč. Bilo je prijetno
veselo in polno novih doživetij. Res je
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velika škoda, da vas ni bilo zraven, pa saj
boste imeli še priložnosti v letu 2010, ki
je pred nami. Tudi občni zbor v januarju
2010 bo takšna priložnost za druženje in
vaš prispevek v boljšemu jutri.
Za zadnje druženje v tem letu pa je
ostalo še silvestrovanje, ki bo 29. decembra
v gostišču Kaučič pri Lenartu. Tu nam bo
muzikant Stanko zaigral srečno v novo
leto 2010.
V imenu Odbora našega društva,
kakor tudi v svojem imenu, želim vsem
upokojenkam in upokojencem v naši
občini ali kjer koli ste, sreče, zdravja in
polno zadovoljstva v novem letu 2010, ki
naj vam izpolni vse skrite želje. Lepe želje
tudi vsem našim občankam in občanom.
Ivan Robačer

PRAZNIČNI DNEVI
V ŠPESOVEM DOMU
Včasih smo ga imenovali veseli
december ali mesec pričakovanja, pri nas
pa velja, da je to mesec poln doživetij,
presenečenj in dogodkov, ki se jih potem
skozi vse leto radi spominjamo. Začne
se seveda z obiskom Miklavža, ki ga že
tradicionalno organizira vojniška Karitas.
Potem pa se vzdušje stopnjuje naprej do
božiča, pa vse tja do novega leta, ko si
ob slavnostnem koncertu in ognjemetu
zaželimo sreče in zdravja. K prazničnem
vzdušju pa zagotovo pripomorejo skrbno

22. december 2009

okrašeni prostori doma in izbrane
kulinarične dobrote naše kuhinje.
Skratka, skušamo se potruditi, da bi
našim stanovalcem pričarali praznične dni
domače, take kot so jih nekoč preživljali
doma, v krogu svojih najdražjih.
Marsikomu se v prazničnih dneh v očeh
zaiskri solza – nekaterim sreče, kajti toliko
topline in ljubezni že dolgo ne pomnijo,
drugim pa žalosti – kajti še vedno pogrešajo
svoj pravi dom. In zadnjim še posebno v
teh dneh veliko pomenijo obiski svojcev,
prijateljev, sosedov, kajti tako začutijo, da
še niso pozabljeni. Naredite tudi vi nekaj
dobrega v teh prazničnih dneh – izstopite
iz prazničnega vrveža in obiščite znanca v
kakšnem domu za starejše. Ne veste, kako
dobro delo boste s tem naredili! Verjamem,
da bo tudi vam ob tem toplo pri srcu.
Takšno je življenje – prepletanje lepih in
bolj grenkih trenutkov. Pa vendar je dobro,
da grenke postopoma razje zob časa, tistih
lepih pa se vedno radi spominjamo in nam
dajejo pogum in moč za nadaljnjo pot.
Zaposleni v domu se trudimo, da
našim stanovalcem polepšamo dni, ki jih
preživljajo pri nas; ne samo prazničnih,
ampak vseh, v vsem letu. Skozi vse leto pa
ste z nami tudi tisti, ki nam pridete zaigrati,
zapeti, nas nasmejati. In za vse lepe trenutke,
ki ste nam jih tudi v iztekajočem se letu
namenili, se vam prisrčno zahvaljujemo z
željo na snidenje v prihodnjem letu.

Elči Gregorc

Društva
LJUBITELJSKA KULTURA
– PRILOŽNOSTI IN OVIRE
Kulturno društvo France Prešeren je
ob podpori Občine Vojnik, Kulturnega
društva Miklavž iz Laškega, Kulturnega
društva Šmartno iz Celja in Kulturnega
društva Štore organiziralo posvet v
Kulturnem domu Vojnik, dne 26. 11.
2009, s pričetkom ob 17. uri, na temo
»Ljubiteljska kultura – priložnosti in
ovire«.
Kulturno-umetniško društvo F.
Prešeren iz Vojnika je nosilec projekta
»Krepitev lokalne pripadnosti na
območju LAS preko ljubiteljskega
delovanja«, ﬁnanciranega s sredstvi
Leader, v katerem sodeluje še z društvi
v občinah Celje, Laško, Štore in Vojnik.
Na posvetu so bili predstavljeni ovire
in trendi na področju ljubiteljske kulture in
različne podpore k učinkovitemu delovanju.
Sogovorniki so bili: Tone Partljič, pisatelj,
dramaturg in režiser ljubiteljskih skupin,
ki je povzel pomen kulture in ohranjanja
dediščine, pomen delovanja profesionalnih
organizacij in predvsem kulturnih društev;
Marjeta Turk, pomočnica direktorja JSKD
je predstavila naloge JSKD za pomoč
delovanju kulturnih društev, ﬁnanciranje
projektov in javne razpise za društva v
letu 2009; Marjan Pungartnik, predstavnik
Zveze kulturnih društev Slovenije je
predstavil predlog Zakona o ljubiteljski
in ljudski kulturi, ki ga pripravlja Zveza,
Strategijo Zveze kulturnih društev
Slovenije in Memorandum Vladi RS o
položaju kulturnih društev; projekt, lokalno
stanje na območju in v občini Vojnik je
predstavila vodja projektne skupine in
predsednica društva Alenka Vodončnik.
Na posvetu sta se nam pridružila
tudi Patrik Greblo, predsednik Odbora
za zaščito avtorskih pravic Združenja
SAZAS, in Janez Hvale, član Upravnega
odbora Združenja SAZAS, s kolektivnim
uveljavljanjem glasbene avtorske pravice,
ljubiteljsko kulturo – oceno stanja in kako
naprej.
Združenje SAZAS je neproﬁtna
organizacija za kolektivno zaščito glasbene
avtorske pravice, kot jo določa Zakon

o avtorski in sorodnih pravicah (ZASPUPB3). Nastopa kot vmesni člen med
avtorji glasbenih del in uporabniki glasbe.
Avtorjem omogoča ustrezno zaščito
njihovih del, uporabnikom pa zagotavlja
zakonit dostop do celotnega svetovnega
glasbenega repertoarja.
Združenje SAZAS v imenu domačih
in tujih avtorjev izdaja dovoljenja
uporabnikom za javno uporabo glasbenih
avtorskih del, pobira nadomestila za javno
uporabo glasbe na področju Republike
Slovenije in jih deli med avtorje oziroma
imetnike avtorske pravice.
Združenje SAZAS je organizacija
za kolektivno zaščito avtorskih pravic
glasbenih ustvarjalcev na področju malih
avtorskih pravic (pravice javnega oddajanja
in izvajanja glasbenih del) in na področju
mehaničnih avtorskih pravic (pravica
snemanja, reprodukcije in razmnoževanja
avtorskih del na nosilcih zvoka). To
pomeni, da na podlagi Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah, pooblastil domačih
avtorjev in pogodb o medsebojnem
zastopanju s tujimi avtorskimi društvi
uveljavlja avtorske pravice za več kot dva
milijona domačih in tujih avtorjev vseh
glasbenih zvrsti – od začetnikov, ki si šele
utirajo pot v svet glasbe, do najbolj znanih
imen svetovne glasbene scene.

• uporabnikom glasbenih avtorskih
del omogočijo zakonit, enostaven in
nemoten dostop do celotnega svetovnega
glasbenega repertoarja;
• s sredstvi iz promocijskega sklada
vzpodbujajo in podpirajo slovensko
glasbeno ustvarjalnost.

Njihove osnovne dejavnosti so, da:
• od tistih, ki pri svoji dejavnosti
javno uporabljajo glasbena dela,
pridobijo avtorska nadomestila in jih
posredujemo ustreznim imetnikom
pravic doma in v tujini;
• avtorjem nudimo pravno pomoč,
da bi njihovo ustvarjalno delo potekalo
nemoteno;

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01
e-mail: zip.gorecan@t-2.net
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Po 21. uri smo po razpravi, ki je
večinoma potekala na temo plačevanje
nadomestil za javno uporabo glasbe na
prireditvah, prišli do skupnega zaključka,
da Občina Vojnik pripravi do konca 2009.
leta seznam prireditev, ki jih organizira
sama skupaj z društvi, za prihodnje leto ter
predlog Združenju SAZAS, ki bo ponudilo
primerno celoletno ponudbo. V kolikor bo
Združenja SAZAS takšen predlog potrdilo,
bomo imela društva v naslednjem letu eno
skrb manj.
KUD F. Prešeren Vojnik
popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si
VESEL BOŽIČ
IN SREČNO NOVO LETO 2010!
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Društva
TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA V VOJNIKU IN
PARTNERSKO SODELOVANJE

BLAGOSLOV KONJ NA
FRANKOLOVEM

Ljudska univerza Celje že nekaj let
uspešno sodeluje s češko partnersko
organizacijo Osnovno šolo za umetnost v
Jarorměřu. Gre za sodelovanje predvsem na
mednarodnih projektih za mlade, v zadnjih
dveh letih pa tudi na kulturnem področje.
Ljudska univerza Celje je k sodelovanju
povabila tudi Turistično-kulturno društvo
Globoče – Dedni Vrh, ki se je aprila letos
že drugič udeležilo nastopa na Češkem
z Joškovo bando in graﬁkom Jožetom
Žlausom.
Celjska univerza je vrnila obisk v
začetku meseca oktobra, ko je gostila
češke prijatelje. Del programa se je odvijal
tudi v občini Vojnik ravno v času, ko je
občina praznovala. Češke prijatelje so
sprejeli župan Beno Podergajs, graﬁk
Jože Žlaus in Joškova banda. In ker ima
Ljudska univerza Celje na Občini Vojnik
tudi svojo točko vseživljenjskega učenja
in ker Občina Vojnik podpira tudi tovrstne
kulturne izmenjave ter vseživljenjsko
izobraževanje, se je del obiska odvijal tudi
v Vojniku.

V nedeljo, 15. novembra 2009, so
na Frankolovem priredili »Martinov
blagoslov konj«. Gre za šego, ki sicer
po navadi poteka v zimskem času okoli
božiča, ko goduje sveti Štefan. Pa vendar,
v Konjeniškem društvu Frankolovo in
Krajevni skupnosti Frankolovo so se leta
2008 odločili, da praznovanje prestavijo
na martinovo, ko je vreme bolj ugodno in
sončno.
»Ob martinovem zadiši po zimskih
jedeh. Pečena gos ali raca, rdeče dušeno
zelje in mlinci so tradicionalna jedila, ki jih
pripravljajo tako rekoč po vsej Sloveniji.
Zraven sodi kajpak mlado vino oziroma
mošt, ki ga prav sveti Martin zbistri
v brezhibno rujno kapljico. In seveda
praznovanje s krstom vina, da je vse po
starih šegah in navadah«.

Zahvaljujemo se županu Benu
Podergajsu, graﬁku Jožetu Žlausu in
Joškovi bandi za gostoljubje in sodelovanje.
Hkrati bi radi izkoristili priložnost, da
izrečemo željo po dobrem sodelovanju še
naprej! Gospodu županu, zaposlenim na
Občini Vojnik in občanom želimo prijetne
praznične dni, uspešno uresničitev ciljev
ter vse dobro v letu 2010!
Za kolektiv Ljudske univerze Celje
Aleš Štepihar, direktor

Morda je lepo vreme ali pa prijetno
vzdušje na Frankolovo privabilo tako veliko
množico, saj se je zbralo 50 ljubiteljev konj
in konjskih vpreg. Prireditev, ki raste in iz
leta v leto pridobiva na veljavi, saj so se člani
društva skupaj s KS Frankolovo kot kaže
pravilno odločili, da tradicionalni datum, 26.
decembra, zamenjajo z dnevom sv. Martina.
Najprej so se lastniki konj iz različnih
krajevnih skupnosti s svojimi štirinožnimi
varovanci zbrali nad graščinskim parkom
na Frankolovem, nato pa so se v povorki
skupaj odpravili do parka. Tam je domači
župnik pater Branko Cestnik blagoslovil

vseh 50 konj. Konji so po stari navadi
dobili ob blagoslovu tudi kruh in sol.
Vsak lastnik konj pa je na koncu prejel
še spominsko medaljo. Po blagoslovu
je sledila specialiteta našega krajana
Bogdana Lilije in vsi prisotni so nazdravili
s kozarcem domačega vina.
Na koncu bi se radi zahvalili vsem, ki
so kakor koli pripomogli, da je blagoslov
konj na Frankolovem dobil letos še večji
pečat v samem kraju.
Drugo leto pa konjeniki na Frankolovem
pričakujejo še večjo množico, že letos so
napovedali spet nekaj novosti in zanimivosti,
tako da vsi tisti, ki ste letos zamudili ta
praznik konj, vabljeni prihodnje leto.
Ines Novak
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Društva
URŠKA, URŠKA, AL’ ŽE SPIŠ?
... in še veliko prelepih pesmi so zapeli
pevci Mešanega pevskega zbora Društva
upokojencev Vojnik. Na koncertu v Novi
Cerkvi in ponovitvi v Vojniku so lepo
proslavili 5. obletnico prepevanja pod
naslovom OHCET NAJ BO. Na slikovit oz.
humoren način so v pesmi in igri prikazali
stare šege ohceti. V programu so pevci
zapeli lep venček narodnih in ponarodelih
pesmi. Ob tej priložnosti so peli tudi že
zimzelene Avsenikove melodije. Zbor se
pogumno loteva celo zahtevnejših pesmi,
kot je npr. Ave Marija. Res lepo uspel
nastop!
Ob jubileju so podelili Gallusova
priznanja,
se
zahvalili
neumorni
pevovodkinji V. Bukovac ter številnim
donatorjem. Ob tej priložnosti je
ustanovitelj in prvi predsednik zbora ter
reden donator V. Lečnik obujal spomine,
kako je od hiše do hiše zbiral pevce. Zboru
je zaželel še dolgega nastopanja in šaljivo
dodal, da bi bil tudi on rad zraven. Anton
Gregorc s Frankolovega, sam odličen
pevec, pravi, da je presenečen, da je zboru
v kratkem času uspel takšen kakovosten
dvig. »Res so dobri,« je bila njegova
izjava. Kot dober glasbeni poznavalec ve,
koliko truda in odrekanj je potrebno za
uspel nastop.
Zbor rad nastopi povsod, kamor jih
povabijo. Na nastopu na TV Maribor v
oddaji »V dobri družbi« so bili v novih
lepih oblekah pravi manekeni. Zahvala
gre zvestim donatorjem. Tudi vojniški
vinogradniki so bili res veseli uspelega
nastopa zbora na II. PRAZNIKU VINA
ter letos IV. MARTINOVANJU. Njihova
zdravica Dvignimo čaše s solistom
G. Dobravcem je navdušila številne
obiskovalce.
Tudi več kot tisoč članski »kolektiv«
Društva upokojencev Vojnik se veseli
uspehov svojega pevskega zbora. Veseli
pa so tudi, da društvo pod vodstvom
prizadevnega predsednika I. Robačerja
uspešno deluje in da so tudi v kraju
opaženi. Dobili so namreč priznanje KS
Vojnik, predsednik pa bronasti grb Občine
Vojnik. Zato so seveda zaslužni tudi
številni sodelavci in poverjeniki na terenu.
Spomnimo se samo dveh požrtvovalnih
sodelavk, ki obiskujeta ostarele in bolne
člane. Tople besede zahvale in žareče oči
obiskovanih članov so zanesljivo zanju
največje plačilo!

V novem letu 2010 upokojenci vsem
občanom želijo vse lepo!
Pavle Leskovar

SVETI MARTIN
IZ MOŠTA DELA VIN

predavanje o zaščiti in gnojenju vinske
trte, ocenjevanje vin letnika 2009 ...
V društvu so zadovoljni z letošnjimi
aktivnostmi ter res uspelimi javnimi
prireditvami, ki jih pripravljajo za vse
krajane. V novem letu 2010 si želijo
dobre vinske letine, zdravja in veselega
druženja.
Pij malo, pij dobro!

V lepem sobotnem dopoldnevu
so vojniški vinogradniki primerno
proslavili god svojega zavetnika. IV.
MARTINOVANJE z blagoslovom mladega
vina je ob veliki udeležbi lepo uspelo.

Pavle Leskovar

Sodelovali so: Mešani pevski zbor
Društva upokojencev Vojnik, ki je navdušil
predvsem z zdravico Dvignimo čaše, in
instrumentalni trio iz Nove Cerkve. Za
prigrizek so poskrbeli F. Žužek, gostišče
Urška, društvo Meta in vinogradniki.
Posebej se je izkazal Dušan Horvat s
prijatelji. Hvala vsem. Vino Vojničan je
spet odlično. Prireditev je lepo vodil in
hkrati poskrbel za ozvočenje R. Pilih.
Blagoslov mladega vina je opravil
domači župnik T. Perger s pomočjo vinske
kraljice Karoline Kobal. Zanimivo, da je
ona prebrala berilo, kjer se navaja pravilno
uživanje vina. Pa saj to je tudi osnovni
smoter prizadevanja vinogradniškega
društva: Pij malo, pij dobro!
Trta in vinogradniki zasluženo
počivajo, a kletarji sedaj skrbno
negujejo svojo kapljico. Pripravljajo
se
na
KLETARSKI
VEČER,
PREDNOVOLETNO SREČANJE, v
novem letu pa na prikaz zimske rezi,

Vsem vinogradnicam in
vinogradnikom želim v
novem letu obilo zdravja,
sonca in veselja ob
nazdravljanju s prijatelji.
Mirko Krašovec,
predsednik VVD Vojnik
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Društva
TRTA USPEVA TUDI V LONCIH!
Trta za svojo rast potrebuje primerno
zemljo, lego, podnebje, najrajši pa ima
senco svojega gospodarja!

že predelala v društveno vino Vojničan.
Vino se bo porabilo na društvenih
kulturnih prireditvah: PRAZNIK VINA
(podelitev diplom), VINSKA TRGATEV,
MARTINOVANJE (blagoslov mladega
vina), OBČNI ZBOR. Vino, napolnjeno v
lično opremljene buteljke, pa bo služilo za
protokolarne namene ter promocijo društva
in Občine Vojnik.
Tudi letos vojniški vinogradniki na
ocenjevanju vin za svoje društveno vino
pričakujemo lepo oceno (do sedaj že 3
zlate in 3 srebrne diplome). Priljubljena
predavatelja Tadeja Vodovnik in Roman
Štabuc iz KGZS – enota Maribor,
vinogradnikom stalno naročata, da se samo
iz zdravega, »tehnološko zrelega grozdja«
predela dobra vino. To pa je grozdje
oseminštiridesetih vinogradnikov, ki so ga
letos prinesli na razstavo, gotovo bilo!
Pavle Leskovar

PLANINSKI KOTIČEK
Več kot odličen ljubiteljski vinogradnik
(tudi član Vinskega viteškega reda),
neumorni predsednik Vinogradniškegavinarskega društva Občine Vojnik ter
priznani strokovnjak v vrtnarski stroki
je Mirko Krašovec iz Arclina. Iz velike
amaterske radovednosti, kako se bo trta
obnašala v povsem drugačnih klimatskih
razmerah, je posadil 200 cepljenk trte
sort Chardonnay in Sauvignon v lonce
premera 60 cm. Trto je postavil v rastlinjak
Vrtnarstva Krašovec. Od samega začetka
si skrbno beleži vsa opravila: sajenje,
gnojenje, škropljenje, zimsko rez, zelena
dela ter seveda pridelek. Trta je trenutno
stara tri leta, je bujne rasti in kaže prelep,
popolnoma zdrav pridelek.
Posamezne rastline tudi rad posodi, da
z njimi okrasijo prizorišča raznih kulturnih
prireditev, kjer so prava posebnost in paša
za oči, posebej še na kulturnih prireditvah,
ki jih organizira domače društvo
vinogradnikov. Zanimivo bo poročati
o vinu, pridelanem na ta način. Veliko
uspeha, Mirko!
Z veseljem sporočamo, da so vojniški
vinogradniki na svoji III. vinski trgatvi
ponovno zbrali rekordnih 781 kg grozdja
s povprečno sladkorno stopnjo 87,30
OE. Kletarja Miran K. in Vanč M. sta ga
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»Tu vinska trta se solzi, predrago vince
nam rodi. Košata jablan senco da, s
sadom nas krepča. Na vzhod odpira se
razgled na krški in posavski svet, zgolj
slikoviti živi kraj, kot bil bi pravi raj ...«.
Tako je že okrog leta 1920 o svojem
rojstnem kraju, Bučki, zapisal prof. Ivan
Komljanec. In ta »pušeljc Dolenjske«
smo si z izletom v neznano ogledali tudi
planinci iz Vojnika. Naravna dediščina:
Štritovsko jezero, potok Čolnišček, Grapa
v dolini Črnega potoka, Izvir, Krakovski
gozd, Gozdni rob, Jelšev grez in Poljska
pot so tisti del ogleda, ki potrjuje skrb
domačinov za ohranjanje krajevnih lepot.
Ponosni pa so tudi na kulturne znamenitosti
ter dediščino NOB.

Pohod so spremljali pesem, dobra volja in
lepo vreme. Fantje so se zbrali in zapeli ...

Ob zaključku so se nam pridružili še
Bučenski ramplači. Pot je bila primerna
za pohodnike vseh starosti. Oprema je
pokazala, da že ozaveščamo primernost
opreme turi in vremenu.
DOBRO JE VEDETI:
Sestavni del osebne opreme vsakega
obiskovalca gora so gojzarji in nahrbtnik.
V nahrbtniku naj bodo poleg malice, pijače
in osebnih dokumentov vedno rokavice,
kapa, vetrovka, zaščitna krema, sončna
očala, rezervna oblačila, kompas, ustrezen
planinski zemljevid, zavitek prve pomoči
z zaščitno (astronavtsko) folijo, piščalka,
spalna vreča za bivakiranje, vžigalice,
sveča in baterijska svetilka. Opremo je
treba znati pravilno uporabljati!

NAČRTUJEMO:
pohod na Stolpnik in nočni pohod k
Sv. Tomažu.
IN ŠE:
Spet prihaja novo leto, v meglo
sprva še ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo, le tipaje
skozenj gremo.
Staro leto bo minilo, zadnje dalo bo
darilo:
up na lepše, boljše čase – ki le dobro
vleče nase.
Zvonka Grum
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Društva
DRUŽENJE INVALIDOV
Oh kako malo je potrebno, da si utrujeno
srce nabere moči, da v žalostna srca pride
veselje, da osamljen človek dobi družbo,
prijatelja s katerim bo lahko poklepetal,
se z njim pogovoril, mu morda potarnal
o svojih težavah, ki jih bosta odslej nosila
dva,trije,.. morda bodo pa lažje, morda...

Naše društvo vsako leto organizira
druženje z ogledom Gorenjske in obisk
cerkve Marije pomagaj na Brezju. Druženja
so se udeležili tudi zelo bolni in težko
pomični člani iz Vojnika, Štor in Celja.
Z dvema avtobusoma in kombijem
smo se zgodaj zjutraj odpravili v sončen
dan iz Vojnika proti Ljubljani, kjer se nam
je pridružil prijazen, sedaj že naš prijatelj,
vodnik Tadej. Med potjo proti Brezju
nam je osvežil spomin o znamenitostih
Gorenjske in o zgodovini in nastanku
cerkve na Brezju. Po svečani maši smo si
ogledali še muzej in razstavo jaslic.
Pot nas se vodila proti Begunjam, kjer
smo si ogledali muzej talcev in obudili
spomin na krute vojne čase. Močno nas je
presunila podoba in notranjost gradu, kjer
je smrt skrhala svojo koso.
Druženje smo nadaljevali v gostišču,
kjer so nam pripravili odlično kosilo. Ob
pogovorih in petju smo se spomnili na
člane, ki so imeli rojstni dan, in smo jim
skupaj čestitali in zaželeli vse dobro ob
spremljavi naše Elice, ki je zaigrala na
harmoniko in zapela. Ob kozarčkih rujnega
smo se ji pridružili.
Posebno pozornost smo namenili
gospe Mariji, ki je za svoja častitljiva
leta čila in pogumno koraka proti 88
letom. Ob spremljavi ga. Elice se je gospa
Marija zavrtela v ritmu valčka z njenim
poverjenikom Mirkom.(tako mu sama
pravi).
S solzami v očeh je povedala, da takšne
pozornosti že dolgo ni bila deležna in da

je prepričana, da smo ji mi in ga. Elica
podaljšali življenje vsaj za eno leto in
januarja, če ji bo dano, bomo praznovali
ob šampanjcu v pisarni našega društva.
V poznih popoldanskih urah, smo se
zadovoljni in polni pozitivne energije,
napotili proti domu.
Vesela sem, da smo člane razvedrili,
da so kanček skrbi, bolečin in tegob vsaj
malo odmaknili. Srečanje smo organizirali
in prilagodili tako, da so se nam pridružili
težje pomični člani.
Naše tradicionalno druženje na
gorenjsko pa bomo drugo leto zopet
ponovili. Da je vse potekalo kot mora in
prijetno, se zahvaljujem naši tajnici ga.
Jožici in Mirku.
Posebno
zahvalo
dolgujem
poverjenikom, spremljevalcem, g. Ljubišu,
ki je skrbel in prevažal našega člana na
vozičku, in ga. Elici, ki je poskrbela, da
smo lahko zapeli. Dekleta iz Merkatorja,
ki so bila prvič z nami v taki skupini, pa
so zaplesala. Saj izlet brez vsaj malo plesa
ni »taprav«.
Hvala agenciji Svet potovanj,
voznikoma in voznici za varno vožnjo in
asistenco ter g. Tadeju za prisrčno razlago,
igranje na orgle in razvedrilo.
Zopet smo se lahko prepričali, da smo
drug drugemu prijetna družba, da nam je
tak način druženja zelo pomemben, torej
nasvidenje na pikniku ob Šmartinskem
jezeru, ko bo pa leto na okoli bomo pa
zopet zapeli «Jaz pa pojdem na Gorenjsko«
in se tja tudi podali.
Dragica Mirnik

IZREDNI OBČNI ZBOR
MLADINSKEGA DRUŠTVA
FRANKOLOVO
Napočil je čas, ko starejša generacija
mladih preda vajeti Mladinskega društva
v roke mlajši generaciji in da ta s svežimi
idejami in aktivnim udejstvovanjem
še naprej ohranja društvo vitalno. Prav
zato smo se člani Mladinskega društva
Frankolovo zbrali 21. 11. 2009 v OŠ
Frankolovo na izrednem občnem zboru.
Potrdili smo odstop vodstva in izglasovali
novega. Tako se bodo na novo izvoljeni
predsednik Jakob Jakop in ostali člani
društva še naprej trudili, da Mladinsko
društvo deluje in s tem še naprej uresničuje
svoje cilje druženja, ustvarjanja in
zabavanja.
Vabimo vse, ki bi se želeli z nami družiti
in zabavati, da se včlanijo v Mladinsko
društvo Frankolovo in s tem postanejo
košček našega mozaika. Če vas pa zanima,
kaj smo doslej počeli ali pa če želite malo
poklepetati s člani, nas obiščite na naši
spletni strani www.mdf.si.

Radi bi se tudi zahvalili gospodu Petru
Žureju, ki nam je omogočil, da smo lahko
imeli v Osnovni šoli Frankolovo sestanke
in razna srečanja.
Kontaktna oseba MD Frankolovo:
Jakob Jakop, telefon 031/745-097
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Kronika
V LETU 2009
Leto 2009 se bliža h koncu. Tudi ko bomo
z določeno časovno odmaknjenostjo gledali
nanj, si bomo verjetno enotni, da sta ga na
področju zdravstva zaznamovali krčenje
sredstev zaradi globalne gospodarske
recesije in nova gripa H1N1, ki se je s
pandemično razsežnostjo razpasla tudi po
Evropi. Prav gotovo pa bo v analih Splošne
bolnišnice Celje letošnje leto označeno kot
investicijsko zelo bogato leto. V teh dneh
namreč zaključujemo še zadnje investicije
letošnjega investicijskega kolača, ki je bil
težak približno 9,7 milijonov evrov. V letu
2009 so se namreč zaradi dolgotrajnih in
zapletenih javnih razpisov uresničile tudi
nekatere investicije, ki smo jih načrtovali
že v letu 2008.
V letošnjem letu smo tako sredi
novembra končno dočakali montažo
novega CT-aparata, ki smo ga postavili
v prenovljene in prirejene prostore
radiološkega oddelka. Tej investiciji v
aparat in adaptacijo prostorov, vredni 1,5
mio. evrov, se je na radiološkem oddelku
pridružila še investicija v nakup dveh
rentgenskih aparatov, in sicer za skeletno
diagnostiko ter gastroenterologijo in
urologijo. Aparata sta stala dobrih 700.000
evrov. V sklopu medicinske opreme smo
letos v bolnišnici nabavili še 5 ultrazvočnih
aparatov za potrebe urološkega in
radiološkega oddelka, oddelka za ledvične
bolezni s centrom za dializo, oddelka za
žilno kirurgijo in nevrološkega oddelka,
oddelka za ortopedijo in športne poškodbe
in oddelka za medicinsko rehabilitacijo,
oddelka za intenzivno interno medicino.
Njihova skupna vrednost je dobrih 360.000
evrov. Velika pridobitev na tem področju
pa je tudi monitoring za prebujevalnico
centralnega operacijskega bloka, oddelek
za intenzivno interno medicino in enoto
intenzivne medicine operativnih strok,
vreden 540.000 evrov.
Ob 50. obletnici svojega delovanja bo
nove prostore dobil oddelek za medicinsko
rehabilitacijo. Nov oddelek s številnimi
terapijami bo poslej deloval v kleti pod
bolnišnično polikliniko, dostopen tako
skozi zunanji vhod pod vhodom št. 1,
kot tudi po stopnicah nasproti vpisnega
mesta in z dvigalom, ki stoji v glavni avli
bolnišnične poliklinike. Oprema oddelka
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je bolnišnico skupaj z ureditvijo avle stala
400.000 evrov. Novo opremo, vredno
216.000 evrov, je dobil tudi lani preseljeni
oddelek za splošno in abdominalno
kirurgijo ter lekarna (v vrednosti nekaj
manj kot 400.000 evrov). Približno 1 mio.
evrov smo letos vložili tudi v informatiko.
Na pandemsko gripo smo se z izdelavo
pandemskega načrta začeli pripravljati
že poleti. Ker napovedi dopuščajo veliko
variabilnost števila obolelih, smo ga
pripravili stopenjsko, za različne scenarije,
od tistega, ko pojavnost nove gripe ostane
v mejah pojavnosti vsakoletne sezonske
gripe, pa do najbolj črnega. Naredili smo
načrte, kako bomo potrebam prebivalstva
prilagajali prostorske, kadrovske in
opremske kapacitete, ter nabavili dva
dodatna respiratorja. Nova gripa namreč
povzroča različne stopnje dihalnih
poslabšanj, dehidracije in poslabšanja
kroničnih bolezni. Zaenkrat smo imeli
srečo, saj pri nobenem izmed bolnikov,
ki smo jih hospitalizirali zaradi viroznih
obolenj, ni prišlo do kritične situacije. V
Splošni bolnišnici Celje si želimo, da bi
tako ostalo tudi v bodoče.

OBISK NAJSTAREJŠE
KRAJANKE FRANKOLOVEGA
Preko celega leta se z drobno
pozornostjo spomnimo tudi vseh naših
krajanov, starih 90 in več let. Ob rojstnem
dnevu jih obiščemo, da se jim zahvalimo
za vse lepo in dobro, kar so prispevali
naši skupnosti ter jim zaželimo zdravja in
prijetnega počutja.
Tako smo 6. novembra obiskali našo
najstarejšo krajanko Marijo Vrzdovnik,
stanujočo v Bezenškovem Bukovju 21,
ki je dopolnila častitljivih 99 let. Gospa
Marija se je iskreno razveselila našega
obiska.

Vam pa v prihajajočem letu želimo
obilo zdravja, osebne sreče in miru!
Danijela Gorišek,
Splošna bolnišnica Celje
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Vsem starejšim krajanom želimo, da
vas življenje še naprej nežno drži v svoji
dlani, v zdravju in miru.
Ines Novak

Simon Kraševec s.p.
Arclin 66c • Škofja vas
T • 03 57 72 057, M • 041 745 605
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7. SLOMŠKOVI KULTURNI
DNEVI
Letošnje leto se v cerkvi na Slovenskem
imenuje Slomškovo leto, v katerem je
obletnica obiska papeža Janeza Pavla
II. in s tem deset let od razglasitve škofa
Antona Martina Slomška za blaženega.
Slomškovi dnevi v Novi Cerkvi so letos
zaradi praznovanja tega jubileja potekali
malo kasneje. A ravno v času, ko je škof
A. M. Slomšek pred sto osemdesetimi leti
po dvoletnem duhovniškem delovanju
zapustil Novo Cerkev, ker je bil imenovan
za spirituala v Celovcu. Letošnja počastitev
življenja znamenitega Slovenca je zajemala
naslednje prireditve:
Prvi dan: V gostoljubni mlinarjevi hiši
pri Sorževem mlinu v Polžah je zbrane
že sedmič nagovoril domačin, publicist
in vinski vitez Drago Medved. Njegovo
predavanje je imelo naslov Za vsakega
veselje ‘ma, zato jo vsi častimo. Ta naslov
je hkrati naslov pesmi Vinska trta, ki jo je
spesnil škof A. M. Slomšek. Predavanje
je bilo naravnano na Slomškovo pesniško
delovanje. V ta namen je bil na kulturni
večer povabljen tudi Moški pevski zbor
Nova Cerkev, ki je zapel več pesmi o vinski
trti, največ Somškovih. Ob zaključku nas je
Drago Medved seznanil z uresničevanjem
priprav na izdajo sedmih pridig, ki jih je
škof A. M. Slomšek napisal še kot kaplan
ravno v Novi Cerkvi. Kot vsako leto sta
zbrane nagovorila dekan Alojz Vicman ter
nato Oton Samec, ki se, kot pravi, zmeraj
veseli tega večera. Skupaj z nečakinjama je

zopet pripravil tudi pogostitev z izvrstnim
moštom, izbranim vinom ter domačimi
dobrotami. S celotnim programom tega
večera tudi oživi spomin na njegovo
pokojno sestro Jelko Samec, ki je bila
skupaj s tudi že pokojno Mileno Štokojnik
pobudnica Slomškovih kulturnih dni.
Drugi dan: Izveden je bil pohod
veroučencev in mladine po razširjeni
Slomškovi poti od Nove Cerkve do
Dobrne. Škof A. M. Slomšek je bil namreč
velik ljubitelj narave in gora, zelo veliko je
prehodil. To je povzel tudi v misli: »Gore
in doline pokrivajo svet, prijat’li med njimi
se snidejo spet!«
Med potjo so bili postanki pri kapelicah
in na dveh kmetijah, kjer so pohodnikom
domačini postregli z jesenskimi darovi. Na
Dobrni so si mladi ogledali podružnično
cerkev Sv. Miklavža, ki ima izjemno lego,
tako da jo je mogoče videti z vseh strani
kar daleč naokrog. Končni postanek pa je
bila cerkev Marije Vnebovzete v centru
Dobrne, ki jo je kot škof prvo blagoslovil

A. M. Slomšek, leta 1846.
Tretji dan: Ob zaključku Slomškovih
kulturnih dni je bil, ob desetletnici
delovanja Dueta Biser (Jožica Žibret,
Brigita Petre), pripravljen koncert in
promocija zgoščenke z naslovom V našem
domu je toplo. Koncert je bil v večnamenski
dvorani v Novi Cerkvi, na katerem so
nastopili tudi prijatelji Dueta Biser:
Vesna Petre, Marko Žibret s harmoniko,
Špela Majcen s citrami, Mešani cerkveni
pevski zbor Nova Cerkev (vsi omenjeni so
člani zbora) in KUD Godba na pihala iz
domačega kraja. Na programu so bile tudi
pesmi o škofu A. M. Slomšku, na koncu
pa je bila skupna pesem Nova Cerkev, v
kateri je bil omenjen škof kot pastir, ki
je tukaj pasel ovce (duhovnik za ljudi),
prepeval na glas, med griči našel notranji
mir in skladal pesmi za nas.
Obletnica delovanja Dueta Biser bo
prav gotovo našla svoje mesto še v bolj
poglobljenem prispevku tudi v Ogledalu.
Poročilo o dogajanju Slomškovih
kulturnih dni zaključujem z verzi iz pesmi
Ob Slomškovem studencu, ki jo je Duet
Biser zapel kot prvo:
Pri Slomškovem studencu zdaj stojimo,
kristalno čisto vodo pijemo,
prihodnosti se nič več ne bojimo,
v vsaki kaplji jo odkrivamo.
Pri Slomškovem studencu zdaj stojimo,
kot on mi slovenski narod ljubimo,
z dobrotnim klicem ga častimo,
ponosni nate, blaženi gospod.
Špela Oprčkal
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IZLET V LURD IN KONCERT PATRA JANEZA FERLEŽA
Konec avgusta smo člani in prijatelj Slovenske demokratske stranke Vojnik organizirali
izlet v Lurd. Spremljal nas je pater Janez Ferlež. Svoje vtise in enkratno doživetje smo
nadaljevali 18. oktobra, ko smo imeli priložnost še enkrat poslušati izjemnega pevca, ki
ga imenujejo kar pojoči minorit, saj je izdal že sedem zgoščenk.

PIKNIK SDS

SDM – NAJ SE ZA MLADE
DOGAJA TUDI V VOJNIKU

V soboto, 24. oktobra 2009, je Občinski
odbor SDS Vojnik organiziral tradicionalni
kostanjev piknik za vse člane, simpatizerje
in prijatelje Slovenske demokratske stranke
na Mali Gori v Stranicah. Vse udeležence
sta pričakala bograč in pečen kostanj.
Prav tako je bilo poskrbljeno za kopico
aktivnosti, kot so pohodi na bližnji Lindek
in druge športne dejavnosti. Ob dobri živi
glasbi, jedači in pijači se je medsebojno
druženje hitro končalo. Zadovoljstvo
organizatorjev ob uspešno izvedenem
pikniku pa je izvršilni odbor SDS Vojnik
spodbudil, da že pripravljajo načrte za
podobna druženja v prihodnjem letu.
Milan Dečman
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Pred nekaj meseci je v Slovenski
demokratski mladini Vojnik zapihal nov
veter. Za predsednika je bil izvoljen Jernej
Falnoga. V nadaljevanju vam predstavljamo,
kaj vse je bilo narejeno v letu 2008. Skupaj
z izvršilnim odborom SDM Vojnik si je
namreč zastavil ambiciozne projekte,
namenjene vsem mladim v naši občini.
Ob tem je tudi na državni ravni prišlo do
spremembe vodstva SDM Slovenija, kjer
ima tudi SDM Vojnik svojega predsednika,
zastopanega kot člana v izvršnem odboru
SDM Slovenije.

V soboto, 31. 10. 2009, smo člani
Slovenske demokratske mladine Vojnik,
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podmladek SDS Vojnik, obiskali spominska
obeležja v občini Vojnik. S prižigom svečk
na spomenikih v Vojniku, Novi Cerkvi in
na Frankolovem smo se poklonili vsem
žrtvam, padlim v I. in II. svetovni vojni.
Prav tako pa smo se 1. decembra
pridružili številnim akcijam po celem
svetu ob dnevu boja proti AIDS-u in
pred trgovskim centrom Tuš Vojnik imeli
stojnico, kjer smo vse občane in predvsem
mlade opozarjali na preventivo z deljenjem
letakov in pentljic, saj je ta pri tej bolezni
ključnega pomena. Zato bomo tudi v
prihodnjem letu nadaljevali še z drugimi
akcijami, ki se tičejo vseh mladih v občini
Vojnik, in poskrbeli, da se bo marsikaj
dogajalo tudi na športnem in kulturnem
področju.
Ob koncu leta člani in IO SDM Vojnik
vsem občankam in občanom občine Vojnik
želimo pričakovanja polno novo leto 2010,
predvsem pa veliko zdravja, medsebojnega
razumevanja in optimizma.
Jernej Falnoga

VOŠČILO OB NOVEM LETU
OGENJ V DALJAVI PRASKETA,
ZVEZDA SE VRH BOŽIČNEGA
DREVESA LESKETA!
NAJ VAM TA ZVEZDA PRINESE
SVETLE DNI,
NAJ SREČA ZASIJE SKOZI
VAŠE OČI,
NAJ NOVO LETO ODNESE
SKRBI,
PRINESE ČIM VEČ DOBRIH
STVARI,
KAR VAM SRCE POŽELI, NAJ
SE IZPOLNI.
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO 2010
ŽELI KO ZB ZA VREDNOTE
NOB NOVA CERKEV
VSEM SVOJIM ČLANOM
IN DRUGIM OBČANOM
OBČINE VOJNIK.
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POHOD NA SVETI TOMAŽ
NAD VOJNIKOM

POHOD IN SREČANJE
OSNOVNOŠOLSKE MLADINE
NA MENINI PLANINI
V soboto, 26. 9. 2009, smo se s
planinskim krožkom odpravili na prvi
planinski pohod na Menino planino. Ob
7.10 smo se odpravili z avtobusom izpred
POŠ Šmartno v R. d. in pot nadaljevali
proti Ljubečni, kjer so se nam pridružili
še planinci iz OŠ Ljubečna. Skupaj smo se
odpeljali do Biba planine. Tam smo imeli
prvi postanek, kjer smo se okrepčali in
pripravili za na pot. Pot nas je peljala po
prelepi jesenski pokrajini, prehodili pa smo
jo v družbi krav, konj in ovc. Po urici hoje
smo prispeli do doma na Menini planini.
Na ravnini pri domu smo imeli dovolj
časa in prostora za igro, druženje, počitek
in okrepčilo. Organizatorji srečanja so
nam pripravili športne in družabne igre, v
katerih smo se ekipe pomerile med seboj.

Socialni demokrati Vojnika smo
se odločili prispevati svoj delež k
družabnemu dogajanju v naši občini. V
mesecu oktobru, ko mošt postane vino,
smo se odločili organizirati pohod k cerkvi
Svetega Tomaža nad Vojnikom, kamor
smo povabili vse občane Vojnika, ne glede
na njihovo strankarsko pripadnost.
Cilj in traso pohoda smo izbrali tako, da
bi se pohoda udeležili vsi: družine z malimi
otroki, starejši občani, športniki, ... skratka
tudi vsi, ki se podobnih dogodkov zaradi
zahtevnosti poti ne morejo udeležiti, si pa
želijo druženja in veselega dogajanja.
In tako se je zgodilo ... Zbrali smo se,
kot je bilo zapisano na plakatih in vabilih,
pred gasilnim domom v Vojniku. Druščina
je bila pisana: od najmlajših, do tistih v
zrelih letih. Povezovala nas je dobra volja,
ki smo jo prenašali drug na drugega.
Krenili smo po predvideni poti, najprej
do cerkve Svetega Florjana, kjer so nekateri
ugotovili, da ima prenovljeno podobo. Pot
smo nadaljevali po stopnicah do cerkvice
Device Marije. Vzpenjanje nas je segrelo,
zato smo se po prihodu do cerkvice vsi
razveselili počitka. Vodnik Peter je želel
nadaljevati pot, mi pa smo si vzeli nekaj
časa za razgledovanje po lepotah Vojnika,
oko pa je neslo tudi do Celja. Kasneje smo
uživali v lanskih in letošnjih dobrotah
Petrove kleti.

Nadaljevanje poti je bilo prijetnejše, saj
smo hodili v senci visokih dreves, nato pa
povsem zavili v gozd. Na poti smo slišali
kar nekaj šal, svoje občutke pa fotograﬁrali
za spomin in v spodbudo.
V prijetni družbi je pot hitro minila;
kar naenkrat smo prispeli do planinskega
doma, kjer nas je že čakal topel čaj, ki se je v
tem hladnem, čeprav sončnem popoldnevu
zelo prilegel. Na cilju smo posedli v koči,
se veselili in prijetno kramljali. Privoščili
smo si tudi okusen pasulj. V prijetnem
druženju je popoldne še prehitro minilo.
Pohodniki smo sklenili, da se prihodnje
leto zopet srečamo in pohod naj bi postal
naša tradicionalna oblika druženja.

Za sodelovanje pri igrah smo dobili
priznanje in sladka darilca, ki smo jih
pojedli na poti domov. V popoldanskih
urah smo se polni lepih vtisov odpravili
proti domu.

Jernej Obad

Mojca Podjavoršek
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Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
(DeSUS)

gospodarskih reform in da upoštevajo
temeljne cilje stranke, ki so usmerjeni v
varstvo upokojencev in socialno šibkega
prebivalstva.

Z UPANJEM PO BOLJŠIH
ČASIH
Kar prehitro je minilo leto, ki za večino
državljanov Slovenije ni bilo takšno, da
bi se ga z veseljem spominjali, saj smo se
znašli v najhujši gospodarski in socialni
krizi zadnjega obdobja. Večina, predvsem
pa upokojenci in socialno šibki sloj
prebivalstva, se je znašla v situaciji, ko
se težko preživlja. Močno se je povečalo
število nezaposlenih, mladi se težko
zaposlujejo in pred vrati so predlagane
številne reforme, ki bodo prej poslabšale
kot izboljšale socialni položaj, predvsem
pa solidarnost.
Stranka Desus je po volitvah v
preteklem letu ponovno v parlamentu.
Organi stranke so ocenili, da bomo
najuspešneje uveljavljali naše interese in
interese upokojencev ter šibkejšega dela
prebivalstva, če bomo ponovno stopili v
koalicijo in v vlado. Leto dni je sicer kratko
obdobje za oceno uspešnosti dela stranke v
parlamentu in v vladi, gospodarska kriza je
oceno uspešnost še otežila, vendar razmere
niso rožnate in vedno več prebivalstva,
posebej pa tisti del, ki ima nizke prejemke
in med njimi je večina upokojencev, je
vedno bolj nezadovoljnega.
Stranka in poslanci v parlamentu so
si prizadevali, da bi s svojim aktivnim
delovanjem v koaliciji, parlamentu
in v vladi predvsem ščitili interese in
pravice pretežnega dela svojih članov –
upokojencev, pravice socialno šibkega sloja
prebivalstva in mlajše generacije ter da se v
kriznih razmerah čim manj poslabša položaj
prebivalstva. V zelo težkih pogajanjih je
bilo doseženo, da se pokojnine v celoti ne
zamrznejo, temveč se rast samo upočasni.
Ali je to uspeh, je težko reči ob situaciji,
da veliko število upokojencev živi na robu
preživetja. Zato pričakujemo in zahtevamo
od naših poslancev, da so v parlamentu
dosledni pri sprejemanju socialnih in
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Upamo, da se bo položaj čim prej
izboljšal in da bomo stopili v nov razvojni
ciklus, iz katerega bomo prišli vsi
bogatejši in socialno varnejši. Upanje je
pol uspeha, zato moramo zaupati našim
predstavnikom, v parlamentu in v vladi, da
bodo sprejemali najbolj smotrne odločitve
in da bomo čim bolj ublažili učinke
ﬁnančne in gospodarske krize.
Stranka ostaja aktivna tudi na
občinskem nivoju, kjer podpiramo
vse odločitve, ki so v dobro in korist
občanov. Tu gre stranki predvsem za
to, da se izboljšujejo pogoji bivanja
vsem občanom in še posebej starejšim
občanom. Smatramo, da je potrebno na
tem področju še marsikaj postoriti, zato
želimo v razpravah in delovanju v organih
občine predvsem poudariti to in aktivno
sodelovati pri teh odločitvah. Gospodarska
kriza se zagotovo pozna tudi na občinskem
nivoju; ni denarja za vse potrebe, tudi tiste,
ki se večini občanov zdijo nujne. V takšnih
razmerah je potrebno z denarjem še bolj
gospodarno ravnati in sredstva občinskega
proračuna nameniti tja, kjer bodo doseženi
največji učinki.
Občinski odbor DeSUS je izpeljal
svojo skupščino. Na njej je bilo sprejeto
poročilo občinskega odbora za preteklo
obdobje, dopolnjen sestav Izvršnega
odbora in sprejet program dela za naslednje

mandatno obdobje. Uspešnost našega dela
je odvisna od njenih članov in od delovanja
v vseh okoljih, zato vas vabimo, da se nam
priključite in nam pomagate uresničevati
cilje stranke. Ne smemo pozabiti, da so v
naslednjem letu volitve v organe lokalne
skupnosti in da bo zelo pomembno, da
ostanemo aktivno prisotni v delu občinskih
organov.
Ob zaključku leta zato vsem
občankam in občanom, predvsem pa
starejšim, želim prijetne božične in
novoletne praznike ter srečo in zdravja
ob novem letu in v letu 2010.
Albin Cocej

OBVESTILO
Vse avtorje člankov ponovno
obveščamo, da imamo že dobro
leto nov elektronski naslov za
prejemanje člankov, ki bodo
objavljeni v občinskem glasilu
Ogledalo. Zato vas prosimo,
da namesto na star elektronski
naslov: ogledalo@vojnik.si,
posredujete svoje članke na nov
elektronski naslov, ki pa se glasi
ks-frankolovo@vojnik.si.
Hvala za razumevanje.
Uredniški odbor Ogledala
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dobavnih virov (en vir lahko predstavlja
zgolj 70 %), skladišča zemeljskega plina,
čezmejne zmogljivosti in infrastrukturna
prilagodljivost sistema, sodelovanje med
operaterji, nadomestna goriva in dolgoročne
ter ﬂeksibilne nabavne pogodbe.

SE BODO GOSPODINJSTVA
V VEČJI MERI ODLOČALA ZA
ZEMELJSKI PLIN?
Slovenija bi morala povečati število
uporabnikov zemeljskega plina Zemeljski
plin je med fosilnimi gorivi okolju
najbolj prijazen in cenovno konkurenčen
energent. Pri gospodinjstvih je vsak strah
pred negotovostjo oskrbe z zemeljskim
plinom popolnoma odveč.
Ključno
sporočilo
vseslovenske
osveščevalne kampanje, za katero so
se letošnjo jesen odločili v GIZ-DZP,
Gospodarsko
interesno
združenje
distributerjev zemeljskega plina, je, da bi
Slovenija morala povečati število aktivnih
priključkov ne zemeljski plin. To še posebej
velja za urbana naselja, kjer je plinovodno
omrežje dobro razvejano in dosegljivo za
uporabnike, a se ti kljub temu ne odločajo
za aktiviranje priključkov. Eden izmed
ključnih razlogov, da je v Sloveniji premalo
prehodov na zemeljski plin je zagotovo
bojazen, da bi se ponovila ukrajinsko-ruska
kriza, ki je po nepotrebnem povzročila
prepričanje, da zemeljski plin ni zanesljiv
vir energije. Prav zato v GIZ DZP želijo s
pomočjo osveščevalne kampanje prebivalce
seznaniti, da je v Sloveniji strah pred
negotovostjo oskrbe z zemeljskim plinom
popolnoma odveč, saj obstaja cela vrsta
instrumentov za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe. Med najpomembnejšimi je Uredba
o zanesljivosti dobave, ki predpisuje
zagotavljanje zanesljivosti v primerih,
če bi prišlo do motnje z oskrbo. Za tako
imenovane zaščitene odjemalce, med katere
sodijo tudi gospodinjstva, zemeljskega
plina nikoli ne sme zmanjkati.
Dobavitelji in sistemski operaterji
tako zagotavljajo zanesljivost zaščitenih
odjemalcev z instrumenti za zagotavljanje
zanesljivosti, kot so na primer: razpršitev

V Sloveniji že imamo razpršene
dobavne vire, kar smo dosegli z gradnjo
novih plinovodnih povezav in s tem
povečali zanesljivosti dobave zemeljskega
plina. Z njimi se obstoječi prenosni
plinovodni sistem na ključnih transportnih
poteh za oskrbo slovenskega trga z
zemeljskim plinom že dograjuje in podvaja.
Družba Geoplin plinovodi, d. o. o. hkrati
z začetkom gradnje najpomembnejših
plinovodnih povezav intenzivno izvaja
predhodna in pripravljalna dela na pripravi
prostorske in izvedbene dokumentacije
za vrsto predvidenih novih prenosnih
plinovodov in kompresorskih postaj. V
fazi izdelave državnih prostorskih načrtov
in pridobivanja gradbenih dovoljenj je kar
15 plinovodnih objektov, ki vključujejo
tudi nove čezmejne povezave. Te bodo
ključno pripomogle k večji razpršenosti
dobavnih virov in prenosnih poti, kar bo
omogočilo večjo zanesljivost oskrbe z
zemeljskim plinom.
Prof. dr. Vincenc Butala iz Strojne
fakultete je, v začetku septembra, na
posvetu v Ljubljani, izpostavil predvsem
okoljske vidike uporabe zemeljskega plina
ter njegovo visoko učinkovitost in poudaril,
da je v Sloveniji trenutno okoli 160.000
kotlov z ekstra lahkim kurilnim oljem
(ELKO). Pri zamenjavi starejših kotlov
na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi
kotli na zemeljski plin bi se poraba energije
pri posameznemu odjemalcu zmanjšala za
30 odstotkov, prihranek goriva bi pri tej
skupini gospodinjstev znašal 9 odstotkov,
emisije CO2 pa bi se znižale za 94 ton na
leto.
Ena izmed ovir za prehod na zemeljski
plin je zagotovo začetna investicija in v
pretekli zimi tudi nekoliko višja cena.
Vendar je zemeljski plin cenovno zelo
konkurenčen vir energije, saj njegova
uporaba
zagotavlja visoke prihranke
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v primerjavi z drugimi energenti.
Ekonomičnost odločitev za prehod
na zemeljski plin podpirajo sodobne
tehnologije plinskih kotlov, dolgoročna
konkurenčnost končne cene, nižji stopški
vzdrževanja ter tudi prihranek prostora
na objektu, ker zanj ne potrebujemo
skladiščnih prostorov.
Slovenija bi torej morala povečati
število uporabnikov zemeljskega plina,
ker ta omogoča zelo raznoliko uporabo: od
kuhanja do priprave tople sanitarne vode,
do ogrevanja in hlajenja prostorov. Med
fosilnimi gorivi tudi najmanj obremenjuje
okolje in je cenovno konkurenčen vir
energije tako glede investicije kot same
uporabe. Zemeljski plin je prav tako
zanesljiv energent, saj ima Slovenija
razpoložljiv dostop do različnih virov
zemeljskega plina in zakupljene skladiščne
prostore,
gospodinjski odjemalci v
Sloveniji pa zagotovljeno neprekinjeno
dobavo zemeljskega plina.

Dodatne informacije:
www.zemeljski-plin.si
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Šport
VOJNIŠKI BALONARJI NA
EVROPSKEM PRVENSTVU
TOPLOZRAČNIH BALONOV
Zadnji teden avgusta (21. – 29. 8. 2009)
se je štiričlanska ekipa Balonarskega
kluba Vojnik odpravila v francosko mesto
Brisac-Qince na Evropsko prvenstvo
toplozračnih balonov, ki je organizirano
vsaki dve leti.
Slovenijo so zastopale štiri ekipe,
vseh ekip pa je bilo 83 in to iz skoraj vseh
evropskih držav. Tekmovanje je potekalo
v ravninskem delu pokrajine ob Loari, ki
smo jo tekmovalno tudi prečkali.
Ekipo so sestavljali pilot - Jernej
Bojanovič, kopilot - navigator Martin
Trček in zemeljska ekipa v sestavi Dušan
Bojanovič ter navigator Albin Apotekar.
Vsak dan sta bila v planu dva poleta, eden
zgodaj zjutraj in eden proti večeru. Pred
poletom so na sestanku (brieﬁngu) piloti
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dobili naloge. Možnih je bilo 19 različnih
tipov tekmovalnih nalog. Gre predvsem za
spretnost in sposobnost vodenja balona, ki
ga v določeno smer odnaša zračni tok. Z
višino so možni manjši odkloni od splošne
smeri, ki jo piloti izkoriščajo za približanje
cilju. Cilj si v nekaterih nalogah lahko
določijo sami ali pa je določen za vse
tekmovalce le eden. Na ciljno točko je
potrebno odvreči marker (7 dekagramov
uteži na koncu označenega metrskega
traku). Naloga zemeljske ekipe, ki ima
v vozilu tudi nadzornika (observerja) je,
da marker, ki po navadi ne pade ravno
na izbrano ali določeno točko tudi najde.
Prava gneča zna biti v zraku in predvsem
blizu ciljne točke. Tako se je zgodilo, da je
španski tekmovalec z nenadnim spustom
pred ciljno točko naš balon odrinil nekaj
deset metrov proč, preden je odvrgel
marker. Za prvo udeležbo vojniškega
kluba na tako velikem tekmovanju je tudi
67. mesto lep uspeh.
Ekipe so bile nastanjene v privatnih
hišah in tako so se vojniški balonarji lahko
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seznanili z načinom življenja v mestecu,
ki ni veliko večje od Vojnika, ima pa
čudovit grad, lepe vinograde ter urejeno
okolico. V času prvenstva je vso mesto
»dihalo« z balonarji in v tem vzdušju je
bila tudi dekoracija v izložbah, celo cvetne
aranžmaje ob cesti so uredili v lik balona
s košaro ...
Skratka, lepo doživetje, po skoraj 4500
prevoženih kilometrih in desetdnevni
odsotnosti pa je doma najprej teknila
krepka domača juha.
Ob tej priložnosti se vodstvo
Balonarskega kluba Vojnik zahvaljuje
vsem sponzorjem in donatorjem, ki so
ﬁnančno ali materialno podprli ekipo in
tako omogočili udeležbo na prvenstvu.
Saj ni zaman tisti rek: »Kdor je le
enkrat poskušal leteti, bo svoje oči vedno
obračal v nebo!«
Dušan Bojanovič

Šport
JESENSKI KOŠARKARSKI
TABOR KK VOJNIK
V času jesenskih počitnic smo
organizirali tabor za otroke, ki trenirajo
pri KK Vojnik in igrajo za ekipo ŠKL OŠ
Vojnik. Tabor smo izvedli v Dominikovem
domu na Pohorju, kjer so odlični pogoji za
tovrstne dejavnosti. Košarka je bila glavna
tema programa, poleg nje pa so otroci
sodelovali še v drugih igrah z žogo ali
brez nje. Poleg igre so otroci spoznavali
teoretične vsebine iz košarke

Da niso otroci le dobri igralci košarke,
so pokazali z igranjem na harmoniko
in s petjem. Trud so pokazali tudi pri
predstavitvi sob in košarkarskem kvizu.
V spominu pa jim bo najverjetneje ostal
nočni pohod in ogled Maribora z okolico s
prelepe razgledne točke (hotel Belevue).

Veseli smo, da bo večini otrok tabor
ostal v lepem spominu. Ob tej priložnosti
bi se želeli zahvaliti vsem, ki so pomagali
pri realizaciji jesenskega košarkarskega
tabora.
(izrazoslovje, fair play, zdrava
prehrana, risanje taktičnih elementov,
timsko delo) in si ogledali dva ﬁlma s
košarkarsko tematiko. Sledila je delavnica
na temo ﬁlma in debatni pogovor. Poleg
jutranjega teka smo imeli čez dan še vaje
za moč, podrobno smo se seznanili z
razteznimi vajami in osnovami športne
masaže. Nismo pozabili niti na zabave, ki
so potekale ob večerih.

S KOLESOM NA OTOK KRK
Športno-kolesarko
društvo
Nova
Cerkev je za člane društva organiziralo
kolesarjenje na otok Krk. V začetku je
bilo prijavljenih 10 članov, zaradi raznih
obveznosti pa je večina morala udeležbo
odpovedati. Ker je načrtovano stvar
potrebno izpeljati, smo se na kolesarjenje
vseeno podali trije člani društva: Miha
Kovač, Tomi Kuzman in Janko Jesenek. V
spremljevalnem vozilu je bil kot voznik,
mehanik, dežurni na telefonu, skratka
vsestranski Tomaž Krnjovšek. Na pot smo
krenil v petek, 11. septembra 2009, ob
6.20, iz Nove Cerkve. Ker vinjet za kolesa
ne prodajajo, smo kolesarili po stari cesti
prek Trojan, mimo Ljubljane, Postojne,
Ilirske Bistrice, Rupe in Reke na otok Krk
v Čižiče, kamor smo prispeli še isti dan ob
19. uri. Po napornem dnevu nas je čakala
namestitev pri družini Krnjovšek, ki se ji
iskreno zahvaljujemo za gostoljubje. Hvala
tudi Daniju Kraljiču za spremljevalno
vozilo, ki je na takšnem kolesarjenju nujno
potrebno. Led smo prebili; z mislimi smo
že pri organizaciji podobnega podviga, ki
bi ga izvedli prihodnje leto.

Robert Suholežnik
Mateja Oprčkal

Janko Jesenek
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Šport
KONČNI VRSTNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TERRA CAFE ALIGATORJI
ŠD FRANKOLOVO
VOJNIK PIZZERIA LIMBO
MALI PARIS
TRANSPORT ROGEL
NK TROBENTICA
NIRVANA KM INSTALACIJE
ROZNTALL
NATIS
ŠRD FREDDY
KMN BORCI
BAD BOYS VOJNIK

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
16
15
13
12
12
11
7
5
3
0

0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

3
5
6
7
8
9
10
10
14
17
19
22

192 : 98
160 : 105
175 : 92
152 : 91
150 : 109
127 : 112
123 : 111
145 : 105
113 : 137
107 : 171
81 : 160
65 : 300

57
51
48
45
40
37
36
34
22
15
9
0

+94
+55
+83
+61
+41
+15
+12
+40
-24
-64
-79
-235

10
14
5
14
18
17
19
5
18
14
8
13

0
7
2
1
3
4
6
0
1
1
0
0

Najboljša strelca:
78 – Videmšek (Mali Paris),
54 – Skornšek (ŠD Frankolovo).
Zmagovalec Lige SMS Vojnik 2009 je ekipa TERRA CAFE ALIGATORJI. Najboljši strelec je MIHAEL
VIDEMŠEK (Mali Paris). Nagrado za FAIR PLAY prejme ekipa ROZNTALL.
ČESTITAMO!
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Petra Senker, s. p.

KONČNI VRSTNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠMARTNO
FEGY VOJNIK VETERANI
TORCIDA VETERANI
STRANICE
NIRVANA
SANTANA

20
20
20
20
20
-

16
16
11
7
6
-

0
0
0
1
1
-

4
4
9
12
13
-

139 : 77
122 : 60
101 : 113
99 : 126
76 : 112
-

48
48
33
20(-2)
19
-

+62
+62
-12
-27
-36
-

1
4
6
8
8
4

0
1
0
1
0
1

Najboljša strelca:
36 – Pukel (Fegy Vojnik Veterani),
35 – Arnšek (Šmartno).
Zmagovalec Veteranske lige MC Vojnik 2009 je ekipa ŠMARTNO. Najboljši strelec lige je EDI PUKEL (Fegy
Vojnik Veterani). Fair Play je osvojila ekipa ŠMARTNO.
ČESTITAMO!
Glavni pokrovitelj Veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik,
Janez Majcen, s. p.
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Prireditve

DECEMBER
DRUŠTVO TALON
FRANKOLOVO

ČETRTEK,
24. DECEMBER 2009
OB 22.00

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009

TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV
MOŠKI PEVSKI ZBOR
PROSVETNEGA DRUŠTVA
ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009

TRADICIONALNI POHOD Z BAKLAMI K
POLNOČNICI V ČREŠNJICAH, ODHOD
IZPRED GASILSKEGA DOMA
FRANKOLOVO.
SREČANJE S PLANINCI NA STOLPNIKU.
BLAGOSLOV KONJ NA PRAZNIK
SVETEGA ŠTEFANA NA VASI V NOVI
CERKVI, PO DRUGI JUTRANJI MAŠI
(MAŠA SE PRIČNE OB 10.00).

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009
OB 18.00

NOVOLETNI KONCERT Z GOSTOM:
ANSAMBEL MIKOLA V VEČNAMENSKI
DVORANI OŠ FRANKOLOVO.

MEŠANI CERKVENI
PEVSKI ZBOR NOVA
CERKEV

SOBOTA,
26. DECEMBER 2009
OB 18.00

BOŽIČNI KONCERT V CERKVI SVETEGA
LENARTA V NOVI CERKVI.

MOŠKI PEVSKI ZBOR
PROSVETNEGA DRUŠTVA
ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO

NEDELJA,
27. DECEMBER 2009
OB 9.00

KONCERT V CERKVI NAŠE LJUBE GOSPE
ROŽNOVENSKE V ČREŠNJICAH (PRI
MAŠI).

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

NEDELJA,
27. DECEMBER 2009
OB 17.30

NOČNI POHOD K SVETEMU TOMAŽU,
ODHOD IZPRED ZDRAVSTVENEGA
DOMA V VOJNIKU.

MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD FRANCE PREŠEREN
VOJNIK

SOBOTA,
2. JANUAR 2010
OB 18.00

KONCERT BOŽIČNIH PESMI Z MEŠANO
VOKALNO SKUPINO ŽIROVNICA V
CERKVI SVETEGA JERNEJA V VOJNIKU.

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

PETEK,
8. JANUAR 2010
OB 17.00

TRADICIONALNI NOČNI POHOD NA
KUNIGUNDO; ODHOD PRI MOSTU ČEZ
HUDINJO V VOJNIKU.

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

KONEC MESECA
JANUARJA 2010

POHOD IZ VOJNIKA DO ŽEBLARJEVE
PEČI NA KLANCU NAD DOBRNO.
(MIRKO BLAZINŠEK, 041 685-635)

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

PETEK,
1. JANUAR 2010
OB 18.00 URI

JANUAR

TRADICIONALNI POHOD PO POTEH
GRAJSKE PRAVLJICE NA GRAD LINDEK.
ODHOD – GRAŠČINSKI PARK FRANKOLOVO,
INFORMACIJE : IRMA 031-384-399
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Prireditve

FEBRUAR
OBČINA VOJNIK

PONEDELJEK,
8. FEBRUAR 2010

OSREDNJA SLOVESNOT OB KULTURNEM
PRAZNIKU.

PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

SOBOTA,
13. FEBRUAR 2010
OB 14.00

23. TRADICIONALNI PUSTNI KARENVAL
V NOVI CERKVI.
(SLAVKO JEZERNIK, 041 624-493)

ŽUPNIJSKA KARITAS
NOVA CERKEV

NEDELJA,
14. FEBRUAR 2010
OB 14.00

DOBRODELNI KONCERT V
VEČNAMENSKI DVORANI V NOVI
CERKVI.

KNJIŽNICA VOJNIK

OD 22. DO 26.
FEBRUARJA 2010

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
V PROSTORIH KNJIŽNICE VOJNIK.

VINOGRADNIŠKOVINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK

V MESECU
FEBRUARJU 2010

PRIKAZ ZIMSKE REZI VINSKE TRTE (NA
TERENU V VINOGRADU).
Pripravila: Mihaela HREN

CEPLJENJE PROTI NOVI GRIPI
Cepljenje proti novi gripi je najbolj učinkovita preventiva. Cepljenje priporočamo predvsem kroničnim
bolnikom in tistim, ki imajo oslabel imunski sistem. Ne cepimo oseb, ki so preobčutljive na jajca, in tistih,
ki prebolevajo akutno vročinsko bolezen.
V Zdravstveni postaji Vojnik se morate za cepljenje proti novi gripi naročiti na telefonsko številko
780 05 00. Cepimo glede na število prijavljenih praviloma 3-krat tedensko.
Cepljenje proti pandemski gripi je možno na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje (tel.: 425 12 00)
opraviti vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 (odmor od 12.30 do 13.00) in ob delovnih sobotah do 13.00,
po potrebi pa delovni čas prilagodijo in o tem obvestijo lokalne medije ter spremembo objavijo na
spletni strani. Naročanje za cepljenje ni potrebno.
Zaradi povečanega obiska bo cepljenje od četrtka, 3. decembra, do petka, 11. decembra, možno tudi v
dodatnih popoldanskih urah. V četrtek in petek, 3. in 4. decembra, od 8.00 do 17.00, in v soboto, 5.
decembra, od 8.00 do 13.00. Tudi v prihodnjem tednu bo cepljenje od ponedeljka do petka, in sicer od 8.00
do 17.00.
Prim. asist. Jana Govc Eržen,
predstojnica ZP Vojnik
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Povezovalka novoletnega sprejema

Pozdravni govor župana

Vokalna skupina In spiritu

Povabljeni med prireditvijo v dvorani POŠ Nova Cerkev

Priložnost za srečanje in pogovor ...

PROSTOVOLJCI ŠPESOVEGA DOMA NA NOVOLETNEM SPREJEMU ŽUPANA

