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Vesna Poteko, je skrbela, da so izvajalci izvajali vse 
obveznosti v dogovorjenih rokih.
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Beseda urednika
Spoštovane bralke, cenjeni bralci,

Ta številka prinaša poročilo z dveh 
pomembnih dogodkih, ki sta se zgo
dila v zadnjem obdobju in se vpisa
la v zgodovino našega kraja, in sicer 
sta to otvoritev težko pričakovane 
telovadnice pri OŠ Vojnik in podelitev 
občinskih grbov in županovih priznanj 
za leto 2013 najzaslužnejšim občanom.
Našli boste tudi prispevke, ki se 
nanašajo na odpiranje novih podjetij 

in samostojnih podjetnikov, ki ne prinašajo v kraj samo novih 
delovnih mest, ampak naš kraj tudi bogatijo.  
Tudi društva so bila aktivna in so s prireditvami popestrila je
senske popoldneve in vikende. Vinarji so se izkazali na več lo
kacijah, kjer so predstavili svoje dejavnosti, obrali so trto in s 
sodelovanjem vinske kraljice opravili trgatev potomke v Novi 
Cerkvi in v Vojniku. 
Preberete lahko o uspehih, ki jih dosegajo naši športniki in nas 
s tem promovirajo v tujini in tudi pri nas. 
Želim vam prijetno branje, piscem se zahvaljujem za prispevke 
in vas vabim, da se nam pridružite tudi pri naslednji številki 
Ogledala.

Jure Vovk, 
odgovorni urednik

Kolofon

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 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

Glasilo Občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in s tel. številko za nasled-
njo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 22. novembra 
2013, v tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-
ju ali po e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 22. novembru, bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgo-
varja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 

Odgovorni urednik: Jurij Vovk

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, 
Lea Sreš, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Andreja Cigelšek

Trženje oglasov: Ines Novak, ks-frankolovo@amis.net

Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija

Naslovna fotografija: Vinsko kraljico so pripeljali na trgatev 400 let 
stare potomke z Lenta

Foto: Jurij Vovk

Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.
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Beseda župana

Življenje brez praznikov bi bilo kot dolga pot skozi 
puščavo. Tudi občinski praznik je trenutek, da človek 
postoji, si nalije novega vina, nazdravi, se poveseli in 
dobi novih moči. 

Praznik občine Vojnik 4. oktobra je prav tako dan 
veselja, dan pogledov v uspešno preteklost in dan 
smelih pogledov v prihodnost. 
Naš praznik je zagotovo poleg naštetega še pose
ben dan zaradi občinskih nagrajencev. Prireditev je 
skoraj v celoti namenjena njim. Človek bi dejal, da je 
to skoraj zahvalna prireditev. In prav je tako, saj brez 
dobrote in širine mnogih posameznikov ne bi bilo 
dobre občine. 
»Katero darilo je bilo najboljše, ki ste ga kdaj dobili? 
Še bolje, katero je najboljše darilo, ki ste ga kdaj dali? 
Nemara se boste spomnili, da je bilo v obeh pri
merih najboljše darilo tisto, ki je bilo povezano z 
darovalčevimi srčnimi vezmi in v katerem je bil del 
njega samega?« (Wanda Fulton) 
Spoštovani prejemniki 15 zlatih občinskih grbov 
(podelili smo jih 17), cenjeni prejemniki 32 srebrnih 
in 40 bronastih občinskih grbov ter prejemniki 63 
županovih priznanj! Želel bi, da ste tudi vi ob vsaki 
podelitvi začutili posebno občinsko vez in primerno 
hvaležnost. 

 Beno Podergajs 
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Gradnja telovadnice se je začela v preteklem letu, v počitnicah, 
in bila po zaslugi resnih in odgovornih investitorjev in izvajalcev 
končana v predvidenem roku. Ropot, ki je motil normalen 
pouk, slabo vreme, ki je nagajalo izvajalcem, večkrat zaprta 
cesta in še mnogo drugih težav je spremljalo delo učiteljev, 
učencev in izvajalcev, a s potrpežljivostjo, vztrajnostjo in 
dobrim sodelovanjem Občinske uprave, Občinskega sveta, 
vseh na Osnovni šoli Vojnik in dobrih izvajalcev je rezultat tu. 
Spremljevalni program in odprtje telovadnice si je zamislil 
in ga tudi vodil Gregor Rojc, učitelj na OŠ Vojnik, ob njem pa 
je bila odlična voditeljica Lara Đorđević, učenka devetega 
razreda. V programu so bile predstavljene različne športne 
panoge (plezanje, košarka, ples, atletika …) pod vodstvom 
učiteljev športa in nekaterih trenerjev, predstavile so se različne 
skupine, med njimi tudi rekreativna skupina starejših žena pod 
vodstvom nekdanje učiteljice športne vzgoje, Francke Tanc, ki 
je začela poučevati pred 70 leti. 
Župan Benedikt Podergajs, njegova sodelavka Vesna Poteko, 
ravnateljica Majda Rojc in njena pomočnica Olga Kovač so se 
z velikim navdušenjem zahvalili vsem, ki so pripomogli priti 
do cilja, seveda pa so bili v vsej zgodbi glavni akterji, da je 

Telovadnica, kot si jo  
lahko samo želiš!
V četrtek, 12. 9. 2013, se je ob 17. uri začela prireditev, namenjena slovesnemu odprtju nove telovadnice OŠ 
Vojnik. Dvorana, ki ima 600 sedišč na tribuni, je bila ‘’zvrhano napolnjena’’, saj je bilo ob odru postavljenih 200 
sedežev za goste, poleg tega so bila polna tudi stojišča. To je dokaz, da so se vsi, ki so se trudili, da je nastal 
čudovit objekt, odločili prav.

telovadnica danes postavljena. 
Med gosti je bil Stanko Stepišnik, minister za gospodarstvo, ki 
je OŠ Vojnik zaključil kot njen učenec leta 1971. 
Domači župnik Anton Perger je ob pomoči Ivana Šumljaka 
blagoslovil nove prostore, ki jih je primerjal s čudovito ladjo, 
na katero vsako leto znova vstopajo novi potniki in se na 
razburkanem morju šolskega življenja pripravljajo za odhod 
v življenje. Vsem je zaželel, da bi vsako leto znova uspešno 
opravili krmarjenje ob čereh vsakdanjega življenja. 
Program je spremljala odlična igra svetlobe in barv, za katero 
je poskrbel Primož Kogovšek, za mešalno mizo ozvočenja 
je sedel Jure Uranič, goste so sprejemale hostese, učenke 
devetošolke pod vodstvom Simone Šarlah. Najbolj slovesen 
pa je bil zaključek, ko so ob pomoči šolskih maskot Vojča in 
Vojčke prerezali vrv kot simbolni znak odprtja telovadnice. Po 
simbolne škarje je morala v plezalno steno ob pomoči župana 
Vesna Poteko, vrv sta prerezala župan Benedikt Podergajs in 
ravnateljica Majda Rojc ob sodelovanju najmlajšega učenca 
Roka Armiča, devetošolke Tinkare Žnidar in upokojene 
učiteljice Francke Tanc. Odprtje je bilo zanimivo in čudovito ob 
svetleči pirotehniki. 

Prihajajoči gosti
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Uvodoma je vse pozdravila ravnateljica OŠ Vojnik ga. Majda Rojc Minister za gospodarstvo je pohvalil nov uspeh občine in šole

Navdušenje
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Sreča, ki se je zrcalila v očeh otrok, učiteljev, staršev, športnikov, 
delavcev Občine Vojnik, članov Občinskega sveta, je bila 
nepopisna. In še traja. 
Ravnateljica Majda Rojc je ob otvoritvi dejala: »So trenutki, ko 
človeku zaradi prekipevajočih čustev sreče zmanjka besed. 
Zato lahko preprosto rečem, da sem presrečna ob otvoritvi 
naše telovadnice.« 

Vesna Poteko je svoje delovno okolje mnogokrat spremenila, 
ko je prihajala na gradbišče in v šolo, zato je srečna povedala: 
»Preplavijo te nepopisni občutki, ob katerih pozabiš na vse 
skrbi, ki so te in te še spremljajo, da zaključiš projekt, kot je 
telovadnica OŠ Vojnik. Smeh na licih otrok, zaposlenih in ostalih 
uporabnikov, ki ti s hvaležnostjo sežejo v roko in čestitajo za 
doseženo, je dokaz, da delaš dobro in ti da energije za nove 
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Ob prerezu traka, župan in ravnateljica šole

Med gosti je bil tudi minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik

Blagoslov 

Plezalna stena v vsem svojem sijaju
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izzive. Preprosto srečen si, ker ljudje opazijo prizadevanja 
in trud ter povezanost občine in šole. Hvala vsem, ki so na 
kakršenkoli način pripomogli, da smo uspešno zaključili še en 
velik projekt.« 
»Danes imamo le še eno željo: da bo to prostor srečnih 
trenutkov vseh, ki jo bodo v prihodnosti koristili,« je navdušena 
dodala Olga Kovač, pomočnica ravnateljice. 
In Gregor Rojc je prepričan: »Naša prihodnost je svetla!« 

Milena Jurgec 
Foto: Jure Vovk 
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vojnik O utripu občine je govoril župan Benedikt Podergajs
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Osrednjo prireditev so tudi letos popestrili različni izvajalci. 
Domači Moški pevski zbor prosvetnega društva Anton Be-
zenšek Frankolovo, solistki Urška Oprčkal in Mojca Žerjav 
ter Extra band Glasbene šole Celje, pod vodstvom dirigenta 
Bojana Logarja. Program sta povezovala Jure Štokovnik in 
Jerneja Kompan, o utripu občine pa je spregovoril slavno-
stni govornik župan Benedikt Podergajs. Na prireditvi so 
podelili občinske grbe, županova priznanja in priznanja zla-
tim maturantom. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
tudi letos imela zahtevno delo, saj je prejela 172 predlogov 
za 29 oseb, 6 društev in 2 glasbeni skupini. Občinski svet je 
potrdil izbrane predloge komisije na svoji 24. redni seji. 
 
Župan Benedikt Podergajs se je uvodoma z zgodbo o paru, 
ki si v izložbi draguljarne ogleduje različne vrste kamnov in 
med njimi nekje v ozadju najde najpreprostejšega, spominjal 
skromnih, a optimističnih začetkov. »Leta 1994 smo v 
upravljanje prevzeli podoben kamen. Prevzemali smo ga s 
srcem in izjemnim veseljem. S stiskom pesti in obračanjem 
proti svetlobi smo mu vlivali moč. Vsi, ki na kakršenkoli način 
bogatite in plemenitite življenje v naši občini, ste ta kamen 
imeli v rokah, ga ogreli in dvignili proti svetlobi.« Ozrl se je 
tudi v preteklost in preletel dolgoletno tradicijo podeljevanja 
občinskih grbov. Še posebej je poudaril pomen občinskega 
glasila Ogledalo in dejal, da ga je v zadnji, že 95. številki, 

Od skromnih začetkov do 
uspešne, hitro rastoče občine
»Priložnost enkratno danes imam, da se v imenu nagrajencev zahvalim vsem Vam. Se zdi mi, da sanjam, da v 
zraku lebdim, da blizu sem soncu, na oblakih letim. Pa vendar priznanje v rokah držim in skupaj zdaj z vami 
se ga veselim,« nas je v pesniškem slogu na osrednji prireditvi ob prazniku občine Vojnik v petek, 4. oktobra 
2013, nagovorila letošnja prejemnica zlatega vojniškega grba Milena Jurgec. Pred osrednjo prireditvijo je 
v neposredni bližini večnamenske dvorane Osnovne šole Frankolovo potekala slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Vojnik, na kateri sta imela pozdravna govora župan Benedikt Podergajs ter podžupan Branko 
Petre, predsedniki odborov in komisij pa so predstavili poročila o njihovem delu.  

prevzel članek patra Branka Cestnika o solidarnosti in vaški 
složnosti. Navezujoč se na njegovo razmišljanje o krizi, pomoči 
najbolj šibkim, spoštovanju različnosti in veselju do bivanja 
v domačem kraju, se je zahvalil in čestital vsem letošnjim 
nagrajencem. »Ta čas naj nam daje moči, da nas kriza ne zlomi, 
temveč nas naredi trdnejše,« je še zaključil. 
 
Najprej je župan podelil priznanja zlatim maturantom, ki 
so jih prejeli Lara Anja Lešnik, Patricija Majger inTimotej 
Operčkal.  
 
Lara Anja je štiriletno odličnost na I. gimnaziji v Celju zaključila še 
s 33 točkami na maturi. Uspešna je bila na različnih tekmovanjih: 
osvojila je zlato Cankarjevo in dve zlati Preglovi priznanji, zlato 
priznanje na tekmovanju iz zgodovine, tri srebrna Vegova 
priznanja z matematičnih tekmovanj, dve srebrni priznanji iz 
fizike, na tekmovanjih iz biologije in kemije pa se je vsako leto 
uvrščala med najboljše v državi in prav tako dosegla več zlatih 
priznanj. V letošnjem letu je postala tudi državna prvakinja v 
biologiji. Šolanje nadaljuje na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 
Nadobudna skavtinja v prostem času rada potuje, se uči tujih 
jezikov, se ukvarja s športom ter druži s prijatelji. 
 
Patricija je osnovno šolo obiskovala v Vojniku, šolanje pa 
nadaljevala na Srednji kemijski šoli v Celju. Med šolanjem je bila 
uspešna na tekmovanjih iz znanja matematike, v zaključnem 



Zlata maturanta Lara Anja in Timotej optimistično zreta v 
prihodnost (manjka Patricija Majger).
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letniku sta s sošolko Anjo Tanšek prejeli tudi bronasto in 
Krkino priznanje za raziskovalno nalogo. Šolanje nadaljuje na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer mikrobiologija. V prostem 
času obiskuje skavte, pleše srednjeveške plese in vadi aerobiko.  
 
Timotej je odrasel na kmetiji v Zabukovju pri Frankolovem. 
Timotej o sebi pravi: »V mali šoli sem bil bolj počasen pri 
učenju, kasneje pa sem se z lahkoto učil, saj sem imel najraje 
matematiko in fiziko, v srednji šoli pa strokovne predmete, ki 
jih večina ni marala.« Veseli se nadaljnjega študija na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru in 
upa, da jo bo končal tako uspešno kot srednjo šolo. Je velik 
ljubitelj živali, v prostem času pa rad raziskuje. 
 
Županova priznanja je prejelo 8 prejemnikov. 
Boris Podjavoršek iz Lipe pri Frankolovem, za aktivno sodelovanje 
v Moškem pevskem zboru Anton Bezenšek Frankolovo, v Društvu 
jadralnih padalcev »Kajuh«, Športnem društvu Frankolovo, v 
Svetu KS Frankolovo ter pri obnovi cerkvenih objektov. 
Tomaž Marčič izVojnika za uspešno in ustvarjalno delo na 
področju glasbene pedagogike, ustvarjanja glasbenih del ter 
za vodenje in pomoč različnim pevskim zborom in skupinam. 

Franci Zidar iz Šmarja pri Jelšah za ohranjanje kulturne 
dediščine, promocijo gradu Lemberg in občine Vojnik ter 
aktivno sodelovanje z društvi iz KS Nova Cerkev. 
Vaclav Jakop iz Višnje vasi za dolgoletno petje v Moškem 
pevskem zboru Nova Cerkev. 
Nataša Kveder – Taja Design iz Malih Dol za inovativen 
pristop na področju samostojnega podjetništva in promocijo 
kraja Vojnik s svojimi izdelki. 
Barbara in Branko Oblonšek izVelike Ravniza aktivno vodenje 
ureditve vodovoda na Veliki Ravni. 
Športno društvo Socka za organiziranje državnega prvenstva 
v gorskih tekih za štafete, organiziranje tekov in kolesarjenja 
na Strnadov travnik ter aktivno delo z mladimi na športnem 
področju.  
Roman Muzel iz Straže pri Dolu za uspešno vodenje Športnega 
društva Frankolovo, članstvo v Svetu KS Frankolovo ter aktivno 
pomoč pri urejanju športne in komunalne infrastrukture v kraju.  
 
Župan je ob tej priložnosti celjskemu škofu msgr. dr. 
Stanislavu Lipovšku iz Jankove za njegovo delo in vse 
navdihujoče besede, ki večajo prepoznavnost domače 
vojniške župnije in občine Vojnik širom po Sloveniji in v tujini, 
podelil častno priznanje. S svojo redno prisotnostjo na 
pomembnih dogodkih župnij in društev v občini Vojnik daje 
letem posebno veljavo in dodaten zagon pri njihovem delu. 
 
K rasti občine so prispevali tudi letošnji prejemniki bronastih 
vojniških grbov, in sicer Jožef Kocman, Milan Dobovišek 
inEtno glasbena skupina »Vrajeva peč«. 
Jožef Kocman –Vojnik za večletno delo v Občinskem svetu 
Občine Vojnik in v Svetu KS Vojnik ter sodelovanje v različnih 
delovnih telesih občine in KS Vojnik, še posebej v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Milan Dobovišek – Celje za aktivno sodelovanje na upravno 
strokovnem področju pri obnovi cerkvenih objektov in 
Paviljona Frankolovo ter finančno in delovno pomoč v različnih 
društvih KS Frankolovo.  
Etno glasbena skupina »Vrajeva peč« - Socka za 30letno 
delovanje na področju ohranjanja etno glasbe, kulturno udej

Novi ponosni “lastniki” županovih priznanj
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Častno priznanje za celjskega škofa msgr. dr. Stanislava LipovškaŽupan in podžupan s prejemnico  
zlatega vojniškega grba, Mileno Jurgec

Mojca Žerjav

Prejemniki grbov so v naše sredine prinesli še več entuziazma in veselja

stvovanje v kraju in širšem območju ter sodelovanje z občino. 
Ponosna prejemnika srebrnega vojniškega grba sta Viktor 
Božnik in Karl Blazinšek. Viktor Božnik je grb prejelza dolgo

letno aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka, 
aktivno pomoč v župniji Nova Cerkev, delo v Svetu KS Nova Cerkev, 
požrtvovalno pomoč sokrajanom in za mentorstvo, s katerim 
svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na mlajše gasilce. Karl 
Blazinšek iz Lipe pri Frankolovem je ustanovil Društvo jadralnih 
padalcev »Kajuh« Frankolovo, aktivno sodeluje v Čebelarskem 
društvu Vojnik in Turističnem društvu Frankolovo, zelo aktiven je 
tudi pri obnovi cest in cerkvenih objektov. 
 
Zlati vojniški grb je tako kot vsi doslej odšel v požrtvovalne 
roke: sokrajanki Mileni Jurgec iz Vojnika. Grb je prejela 
za dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih 
družbenega in društvenega življenja, v kulturi, gasilstvu, 
šolstvu, župnijskem in karitativnem delu, za pisanje člankov 
za medije in besedil pesmi za različne priložnosti, aktivno 
sodelovanje pri organizaciji večjih slovesnosti in prireditev ter 
skrbi za vzgojo otrok in mladine tudi izven šolskih prostorov. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Matjaž Jambriško
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Ob podelitvi nagrad: 

»Dragi gospodje, spoštovane gospe,
Draga mladina, pozdrav moj Vam gre.

Priložnost enkratno danes imam, 
Da se v imenu nagrajencev zahvalim vsem Vam.

Se zdi mi, da sanjam, da v zraku lebdim,
da blizu sem soncu, na oblakih letim.

Pa vendar priznanje v rokah držim
In skupaj zdaj z vami se ga veselim.

Prav vsakemu hvala, ki bil je z menoj, 
Na poti življenja prav vse do nocoj. 
Hvaležna sem mami, očetu za to, 
da sta me ljubila, vzgojila skrbno, 
danes, ko mamin je rojstni dan,
Vojniški zlati grb mi bil je dan.

In bratoma hvala, ker sta vedno bila
del moje sreče, del mojega srca.

Hvala moji družini, ki je rasla z menoj, 
Za potrpljenje v življenju, za podporo nocoj, 

Hvala sodelavcem, ki na svoj so način 
mi pomagali rasti iz  korenin.

Hvala vsem drugim, ki ste me podpirali povsod,
da lahko izbrala uspešno sem pot. 

Če solzo potočim, če se veselim,
se dobro zavedam, da za vrednote živim.

V kraju domačem že dolgo živim,
vsakega uspeha se srčno veselim, 

Kjer ravnateljica, pa župnik in župan v slogi živijo, 
miru se krajani lahko veselijo.

Glejmo v preteklost, za nami je že,
pa vendar lahko se učimo iz nje, 

danes živimo za prihodnje spet dni,
da le za danes, so grde laži.

Če kmet bi žito sejal, ko potrebuje že kruh,
bi rekli mu vsi, da je velik lenuh.

Prihodnost gradimo iz dneva v dan,
da enkrat bil srečen vsak bi zemljan. 

Naj Bog nas varuje hudih reči, 
naj poštenje in prijaznost vodi ljudi.
Hvala še enkrat v imenu prav vseh,

naj radost odseva nocoj v očeh.

Avtor: Milena Jurgec

Bralcem Ogledala ime Milena Jurgec niti slučajno ni neznano. 
Odkar glasilo obstaja, se je njeno ime pojavljalo pod številnimi 
članki, deset let je bila tudi članica uredniškega odbora. Tokrat, 
ali še bolje rečeno končno imamo priložnost, da v Ogledalu 
predstavimo njo. Namreč, še zdaleč ni zgolj redna in daleč 
najbolj plodna sodelavka Ogledala. Je tudi gasilka, pevka, 
slikarka … Poenostavljeno rečeno, težko bi v Vojniku našli 
društvo, s katerim še ni sodelovala. Prav nemogoče pa bi bilo 
najti posameznika, ki bi mu odklonila pomoč. Še posebej, če 
zanjo prosi v najtežjih trenutkih. »Težko rečem ne. Le, kadar 
vidim, da časovno res ne bi zmogla. Ponavadi pa poskušam vse 
uskladiti in dam raje kakšno likanje in brisanje prahu na stran.« 
Čeprav Mileno ponavadi srečamo prav na vsakem koraku; 
naj gre za organiziranje različnih slavij v župniji in pri gasilcih, 
pisanje čutečih poslovilnih govorov ali sodelovanje pri šolskih 
projektih, vedno zna sočloveku vliti optimizem. Obenem nikoli 
ne pokaže, koliko odrekanj, neprespanih noči je bilo potrebnih, 
da so projekti stekli brezhibno. Skrivnost je v tem, da se vsake 
stvari loti z veliko dozo ljubezni do tistega, kar počne ali za 
kogar počne. Zato ji nobena stvar ni težka. Ljubezen pa vedno 
znova »rodi« ljubezen, je razvidno iz njenega življenjepisa … 
 
Otroci bodo vedno 
Ko se je še kot Milena Marguč odločala za poklicno pot in se 
vse bolj nagibala k učiteljici, ji je oče modro svetoval: ‘’Če boš 
učiteljica, boš zagotovo imela službo, saj bodo otroci vedno 
obstajali. Če pa otrok ne bo več, bomo pa tako izumrli.’’ Ker se 
ni mogla odločiti med učiteljico likovne vzgoje in slovenskega 

Svojo pot tlakuje z ljubeznijo
Učiteljica, kristjanka, gasilka, novinarka, pisateljica, pevka, igralka, slikarka, predvsem pa mama in babica –
vse to je letošnja zlata občinska nagrajenka Milena Jurgec.
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Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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glas o z besedami spretni učiteljici se je hitro razširil po Vojniku. 
»V tistem času je bil vojniški poštar Silvester Kuder, ki je bil 
obenem vnet gasilec. Neprestano me je nagovarjal, da bi se 
vključila med gasilce, da bi z otroki pripravila kakšen kulturni 
program. Prepričal me je in tako se je začela moja zanimiva pot 
na gasilskem področju. Najprej sem pripravljala programe z že 
napisano literaturo, nato pa sem začela sama pisati pesmice 
in kratka dramska besedila z gasilsko tematiko za nastopajoče 
otroke. To moje pisanje se je razširilo tudi na druga društva 
in tudi gasilsko zvezo Celje, kamor je društvo spadalo. Kmalu 
sem začela pisati prispevke za revijo Gasilec in Novi tednik. 
Ker sem imela težave s strokovnimi gasilskimi besedami, sem 
se odločila, da grem na izobraževanje. S tečajem in izpiti sem 
pridobila naziv nižji gasilski častnik. To pa je bilo usodno, da 
sem začela tudi tekmovati v čudoviti ženski gasilski ekipi. Na 
to imam zelo lepe spomine.« 
 
Gasilska družina 
Še en lep spomin je vezan na gasilstvo – med gasilci je spoznala 
moža Jožeta in si z njim v Vojniku ustvarila prikupno družino. 
Jasno, da so Lea, Urška in Uroš tudi kmalu stopili v gasilske 
vrste, saj jih je mama, tako kot tudi na kakšne druge dogodke, 
s sabo jemala tudi na gasilske vaje. In jasno tudi, da so ji še 
dandanes zvesti. »Lea je somentorica DMG OŠ Vojnik, Urška 
je aktivna v ekipi prve pomoči v PGD Vojnik, Uroš pa je član 
PGD Nova Cerkev in je v njihovih ekipah sodeloval na dveh 
gasilskih olimpijadah,« ponosno pove in začne naštevati še 
uspehe šolskega društva Mladi gasilec, kateremu je prav tako 
»botrica«. 
Med lepe spomine, prežete z ljubeznijo, sodi tudi glasba. 
»Pred več kot tridesetimi leti smo v Vojniku ustanovili oktet 
Lokvanj, v katerem sem pela. Nato sem pela v Hmeljarskem 
instrumentalnem kvintetu, Mešanem cerkvenem pevskem 
zboru v Vojniku, sedaj pa v Ženskem pevskem zboru Osnovne 
šole Vojnik. Napisala sem nekaj pesmi za različne ansamble, 
največ za Družinski trio Pogladič. Večkrat me kdo prosi tudi, da 
mu sestavim kakšno voščilo ali pesmico za kašen lep praznik. 
To naredim z velikim veseljem. Včasih me malce nagovarjajo, 
zakaj ne bi izdala zbirko z voščili in mislimi, da bi imeli ob raznih 
priložnosti kaj v roke za vzeti. Mislim, da mora za kaj takega 
priti pravi trenutek. Ko me bo zagrabilo, bom to naredila.« 
 
Priložnost mladim! 
Ne le zbirka voščil, Milena bi lahko objavila tudi zbirko pesmi 
ali zbirko kratkih povesti. »Ponavadi šele ob pisanju poslovilnih 
govorov izveš veliko podrobnostih o ljudeh. Njihove življenjske 

zgodbe so velikokrat prav pretresljive. Vse si spravljam, saj 
razmišljam, da bi iz teh življenjskih zgodb nekega dne naredila 
zbirko povesti. Brez imen, seveda. Le zgodbe.« 
Če bi imela čas, bi se bolj posvetila še eni svoji ljubezni –
slikanju. Nekoč morda, razmišlja. Trenutno pa ves svoj prosti 
čas nameni prikupni mali vnukinji Korneliji. »Neli ima pri meni 
vedno prednost. Z njo resnično uživam. Ure, ki jih prebijeva 
skupaj, so res neprecenljive,« z žarom v očeh pove Milena in 
se ob tem spomni tudi na svoje tri. »Z vsakim otrokom je prišlo 
nekaj novega. Vsakega sem bila tako zelo vesela.« 
Ne le svoje, tudi druge otroke je vedno poskušala razvedriti in 
jim pomagati. Nekaj časa je poučevala verouk, skupaj s hčerko 
in župnikom Antonom Pergerjem je uvedla oratorij za otroke, 
predvsem pa je vneta zagovornica, da je vsaj v domačem kraju 
potrebno dati otrokom priložnost. Sama zato za prireditve sicer 
napiše vezni tekst, na oder pa postavi mlade. »Nekje morajo 
tudi mladi začeti. Predvsem pa imamo v kraju veliko sposobnih 
mladih, zato ni potrebno od kod drugod novačiti ljudi.« Prav z 
namenom, da se poudarijo sposobnosti mladih, je v Ogledalu 
uvedla rubriko, v kateri izpostavi najboljše devetošolce. Tako 
tiste z najboljšim učnim uspehom kot tiste, ki so uspehe dosegali 
na drugih področjih. »In če (ko) bodo nekoč znani, bomo mi že 
imeli prve zapise o njih,« zadovoljno pokomentira. 
 
Proč s slabimi stvarmi 
Milena je zaslužna tudi, da nekateri pomembni, a neznani 
Vojničani ne bodo utonili v pozabo. Bila je mentorica 25 
raziskovalnim nalogam, v katerih so odkrivali predvsem 
življenjepise manj znanih Vojničanov. »Zaradi tega sicer 
nismo bili ne vem koliko nagrajeni, zgodovinsko gledano se 
mi zdi naše delo zelo pomembno, saj se takšni dokumenti, 
raziskovalne naloge, ohranijo.« 
Na sploh je pristašinja dobrih novic, zato jo v Ogledalu najbolj 
veseli to, da se v njem pišejo dobre stvari. »Ne samo jamrati, 
precej težji časi so bili. Pa smo preživeli in živeli. Obenem ne 
smemo verjeti floskulam, da je pomemben le današnji dan. Ni 
res. Pomembno je, kaj je bilo, saj se iz tega lahko kaj naučimo. 
Pomemben je današnji dan, zato, kar delaš. Pomemben pa je 
tudi naslednji dan, ker delaš zato, kako boš tudi kasneje živel. 
Kako bi bilo videti, če bi kmet šel pšenico sejati takrat, ko bi 
kruh na mizi rabil,« še na srce polaga nagrajenka. 
 
Solza sreče 
Podelitev zlatega grba je bilo zanjo presenečenje. A kljub 
vsemu ne tolikšno, da bi jo pustilo brez besed. Še več. Svoj 
govor ob podelitvi je celo spesnila (objavljamo ga tudi v 
Ogledalu), na kratko pa je svoje razmišljanje ob nagradi 
strnila takole: »V življenju se marsikaj zgodi. Niso vsi trenutki 
lepi in ne moreš se vedno razumeti z vsemi ljudmi. A nekaj je 
gotovo: vsak človek, s katerim sodeluješ, prispeva k napredku. 
So vzponi in padci, a življenje gre naprej, če imaš vero, upanje 
in ljubezen. Hvaležna sem tistim, ki so opazili moje delo in 
me predlagali za priznanje, in tistim, ki so mi ga podelili. 
Hvaležna sem vsem, ki so mi pomagali na tej poti, da sem si to 
prislužila, vsem sodelavcem v šoli, v PGD, v ostalih društvih in 
organizacijah, cerkvenemu občestvu, posebno pa še očetu in 
mami, ki bi prav na dan podelitve priznanja praznovala svoj 86. 
rojstni dan, bratoma in njunima družinama in seveda mojemu 
možu, hčerkama Lei in Urški, sinu Urošu zetu Juriju in vnukinji 
Korneliji. Moj zaščitni znak so nasmeh, solze in prijaznost. In z 
nasmehom ter solzo sreče stopam v nov dan.« 
 

Rozmari Petek
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Novi pločnik proti POŠ Nova Cerkev

Obnova strehe na stavbi na naslovu Nova Cerkev 22
LO

KA
LN

E 
SK

U
PN

O
ST

I

Vzdrževanje komunalnih 
objektov v KS  
V Krajevni skupnosti se veliko po
zornosti namenja vzdrževanju cest, 
saj bi drugače propadle, predvsem 
zaradi vremenskih razmer, še pose
bej v zimskem času. Gre tako za 
makadamske kot za asfaltirane javne 
poti. Zavedamo se, da je vzdrževanje 
strošek, ampak če se vzdržuje sproti 
in redno, se strošek del tudi zmanjša. 
V zadnjih dveh mesecih smo opravili 
še sanacije najnujnejših asfaltiranih 
javnih poti, katera so bila izvedena 

s strani izvajalcev. Potrebnih je še več odsekov, a te bodo morali 
sanirati tudi v naslednjem letu. 
Prav zaradi tega si vsi želimo, da se v prihodnje asfaltira čim več 
cest, katere pripravljajo režijski odbori v KS. Imamo vrstni red 
asfaltiranja javnih poti. 
 
Poslovno stanovanjski objekt Nova Cerkev 22 
Na poslovno stanovanjskem objektu Nova Cerkev 22 (stavba, 
kjer je pošta, krajevna skupnost in stanovanja) se je sanirala 
streha z novo kritino, kar je bilo nujno potrebno. V tej stavbi je 
še v prihodnjem letu predvidena sanacija stanovanj, s katero 
bomo pridobili dodatno še dva prepotrebna stanovanja ter 
zamenjava stavnega pohištva  oken. 
 

Krajevna skupnost Nova Cerkev
Direkcija RS za ceste je ugotovila, da zaradi slabe vidljivosti iz 
smeri Nova CerkevSocka v samem centru Nove Cerkve pre
hodani možno urediti, zato tam ostane cona 30 km/h. 

Novi pločnik proti POŠ Nova Cerkev 
Nov pločnik z razširitvijo ceste proti osnovni šoli in večnamenski 
dvorani je bil nujno potreben, predvsem zaradi varne poti v šolo, 
večje varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu. Ostalo je 
še manjše ozko grlo od trafo postaje do centra (do Prekorškovih) 
v dolžini 80 m. Ta del je zahtevnejši, zato že potekajo razgovori z 
lastnikom zemljišča. Upamo, da bo tudi ta kmalu urejen. 
Hvala lastniku zemljišča za prodajo in Občini Vojnik za sredstva 
iz proračuna. 

Slavko Jezernik,  
predsednik KS Nova Cerkev

Nov prehod za pešce v centru Socke 
Tudi center Socke je dobil nov prehod za pešce, in sicer pri trgo
vini in avtobusni postaji. Prehod je bil nujno potreben za večjo 
varnost otrok in ostalih krajanov. Potrebno je še dokončati in 
urediti varno šolsko pot do šole. 
 
Prehod za pešce v centru Nove Cerkve 
V prejšnji številki Ogledala smo pisali o aktivnostih za ureditev 
prehoda za pešce v centru Nove Cerkve. Pred dnevni (v mese
cu septembru 2013) smo v prisotnosti Petra Kocmuta iz Direk
cije RS za ceste Ljubljana, Špele Koželj Resanovič, republiške 
inšpektorice za ceste, Irene Prelec iz Direkcije za ceste Ljublja
na, Območne enote Celje, Toneta Preložnika, referenta za ko
munalo iz Občine Vojnik, in Slavka Jezernika, predsednika KS, 
opravili ponovni ogled lokacije za ureditev prehoda za pešce. 

»Marof« v Novi Cerkvi 
Gospodarski objekt »Marof« v Novi Cerkvi, last Ivana Ravnaka 
iz Nove Cerkve, je v zaključni fazi rušenja, kar je bilo dovoljeno 
s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote 
Celje. Druga faza je sedaj sanacija obstoječih zidov ter pozida
va novih in ureditev nove strehe. 
V pritličju navedenega objekta bodo prostori za trgovino, poš
to, krajevno skupnost, zobozdravstvo ter bankomat. V prvem 
nadstropju bodo prostori za vrtec »Danijelov levček«, v dru
gem nadstropju pa muzej kulturne dediščine. 

Objekt bo zelo zanimiv, saj bodo krajani na enem mestu lahko 
opravili marsikaj. 
Lastniku in investitorju se za to zahvaljujemo, pri nadaljnjemu 
delu mu želimo veliko uspeha z željo, da bo objekt s predvid
enimi prostori urejen čim prej. 
 

Slavko JEZERNIK, predsednik Sveta KS 

Gospodarski objekt »Marof« v Novi Cerkvi, last Ivana Ravnaka iz 
Nove Cerkve, je v zaključni fazi rušenja
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V kraju potrebujemo pevce, glasbenike, aktivne posameznike in 
skupine, ki poskrbijo, da so naše prireditve in dogovorjena dela 
izvedena tako, kot smo se dogovorili. Da delo napreduje, da iz
vedemo prireditev, so ti posamezniki del mozaika, ki brez njih 
ne bi bil popoln. Vsako leto ob krajevnem prazniku izberemo 
nekaj tistih ljudi, ki že leta delajo v skupno dobro, se izpostavijo 
in v prostem času aktivno živijo v dobro kraja. Njihovo delo je v 
kraju opaženo, postali so prejemniki krajevnih priznanj. 
Vinko Božnik –Peti je začel pred štiridesetimi leti v cerkvenem 
mešanem pevskem zboru in prav toliko let poje v Moškem pe
vskem zboru Nova Cerkev, je tudi pevec v skupini Stari prijatel
ji. Že dolga leta svoj prosti čas namenja za delo v Prostovolj
nem gasilskem društvu Lemberg. Njegova zadolžitev je skrb za 
cerkev sv. Katarine v Lembergu, kjer skrbi za okolico in sakralni 
objekt kot ključar in oskrbnik. 
Bojan Pekošak – Njegovo področje poustvarjanja je glasba na 
pihala. Priznanje je sprejel za dolgoletno ustvarjanje v Godbi 
na pihala Vojnik, Godbi na pihala Nova Cerkev in za aktivno 
delo na področju kulture. 
Barbara in Branko Oblonšek – Priznanje prejmeta za aktiv
no delo in prevzem vodenja del pri izgradnji vodohrama in 
vodovodne napeljave v 2012/13 na Veliki Ravni. 
Franc Novak – Že vrsto let se aktivno vključuje v delo v krajevni 
organizaciji Zveze borcev za vrednote NOB, kjer že trinajst let 
opravlja delo praporščaka in poverjenika za Novo cerkev. Aktiven 
je v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev, kjer je kot vete

Podelitev krajevnih  
priznanj v Novi Cerkvi
Vsaka krajevna skupnost ima skupino ljudi, ki imajo željo po skupnem delu, željo po ustvarjanju dobrega, po 
umetniškem ustvarjanju, živijo z nami in so nam samoumevni. 

ran zadolžen za izročanje koledarjev občanom ob novem letu. 
Etno glasbena skupina »Vrajeva peč« Kulturno društvo Socka 
– Njihova značilna krajevno obarvana glasba in noša nas že tri
deset let spremljata na veliko prireditvah. Njihovo delo ohranja 
kulturno dediščino kraja in seznanja mlade s preteklostjo. 
Življenje brez letošnjih nagrajencev v Novi Cerkvi ne bilo takš
no, kot ga živimo. Vsak izmed njih je zaslužen za razvoj kraja, 
zato vsem iskreno čestitam. 
 

Lea Sreš 
Foto: J. Vovk 

Skupinski posnetek nagrajencev
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MOZAIK PODJETNIH je identifikacijska kartica članov OZS in 
kartica tisočerih ugodnosti, s katero lahko člani takoj in brez do
datnih pogojev uveljavijo številne popuste pri nakupu izdelkov 
in storitev, koristijo brezplačne storitve ali druge ugodnosti 
številnih partnerjev, ki so podrobno predstavljene na spletnem 
naslovu http://mozaik.ozs.si/. Z redno uporabo kartice lahko 
ustvarijo prihranke, ki so na letni ravni nekajkrat višji od čla
narine. Imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH lahko sodelujejo 
v mreži popustov jaz-TEBI, ki jih v okviru zborničnega sistema 
nudijo drug drugemu, lahko pa koristijo tudi posebne ugodno-
sti območnih obrtno-podjetniških zbornic.  
 
Članom OOZ Celje, imetnikom kartice MOZAIK PODJET-
NIH, so na OOZ Celje navoljo naslednje ugodnosti: 
•	 brezplačno: osnovno podjetniško svetovanje, individual

no specialistično davčno in pravno svetovanje, seminarji, 
delavnice, tečaji ali popusti pri udeležbi, najem dvorane, 
mesečno glasilo Informacije in popust pri oglaševanju v 
glasilu, vlaganje eizvršb na podlagi verodostojne listine, 
promocije članov v prostorih zbornice; 

•	 kritje stroškov najema razstavnega prostora in sofinanciran
je udeležbe na družabnih srečanjih. 

OOZ Celje - nepremičnine in storitve, d. o. o.: možnost na
jema stanovanj po neprofitnih najemninah v lastnih večstano
vanjskih objektih na različnih lokacijah Mestne občine Celje ter 
občin Vojnik in Štore za delavce, ki so zaposleni pri članih OOZ 
Celje, in za člane OOZ Celje. 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica: sklenitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, nezgodnega zavarovanja ter za
varovanja težkih bolezni in operacij po ugodnejših pogojih.  
Terme Olimia in Terme Dobrna: popusti pri nakupu kart za 
kopanje in savno. 

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v nadaljevanju OOZ Celje) ima več kot 40-letno tradicijo 
delovanja in združuje člane na področju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Zbornica 
svojim članom zagotavlja strokovno podporo in prostor uresničevanja skupnih interesov. Trudimo se 
biti najboljši servis svojim članom, zato si skupaj s celotnim obrtno-podjetniškim zborničnim sistemom 
prizadevamo k znižanju stroškov in povečanju uspešnosti poslovanja članov. K temu bo v prihodnje 
prispeval tudi doslej največji obrtno-podjetniški projekt MOZAIK PODJETNIH. 

Racio razvoj, d. o. o., Celje: popusti na storitve svetovanja, 
usposabljanja, izdelave pravilnikov in projekte s kadrovskega 
področja. 
Agencija Ave, Alenka Vodončnik, s. p., Celje: brezplačno sveto
vanje o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, popusti na 
izdelavo poslovnih načrtov, prijave na odprte javne razpise in na 
jezikovne programe (angleški, nemški in španski jezik). 
Hranilnica Lon, d. d., Kranj, Poslovna enota Celje: ugoden 
podjetniški paket ne glede na pravno obliko ali višino letnih pri
hodkov (nizki stroški vodenja TRR, elektronske banke in provizij za 
transakcije, nižji stroški odobritve limita in kredita …). 
Agencija NERA, poslovne storitve, računovodstvo in ne-
premičnine, d. o. o., Celje: popust na storitve finančnega sveto
vanja, izdelavo dokumentacije in izvajanje računovodskih storitev. 
Davčno svetovanje Verbajs, d. o. o., Litija: popust na storitve 
specialističnega davčnega svetovanja, postopke prenosov 
podjetij ter vodenja poslovnih knjig.  
Na OOZ Celje zagotavljamo, da se bo v okviru projekta MO-
ZAIK PODJETNIH obseg in število raznovrstnih ugodnosti ter 
s tem možnosti za finančni prihranek iz meseca v mesec pov
ečevalo tako v celotnem sistemu OZS kakor tudi na lokalnem 
področju, ki ga pokriva OOZ Celje.Zato vabimo vse, ki bi v 
MOZAIK PODJETNIH želeli dodati svoj kamenček bodisi 
kot uporabniki kartice bodisi kot ponudniki ugodnosti, da 
pokličejo ali se osebno oglasijo na zbornici. 
 

Pripravila sekretarka OOZ Celje: Martina Rečnik, univ. dipl. ekon. 
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Energijski nasveti na  
vašem e-bralniku, tablici in 
pametnem telefonu

Ko smo doma, na poti z 
javnim prevozom ali uži
vamo na dopustu, si želi
mo kaj prebrati na naših 
mobilnih napravah. Z 
branjem spletnih virov 
prihranimo pri porabi pa
pirja in s tem povezanim 
ogljikovim odtisom. Toda 
hitra internetna povezava 
nam ni dostopna povsod.
Zato je MojaObcina.si 
pripravila epriročnik, ka
terega lahko shranite na 
vašo priljubljeno mobilno 

Ko v Vojniku ni toka …
Elektro Celje skrbi, da smo obveščeni, kdaj ne bo električnega 
toka. Tudi pred nekaj časa so nam napovedali, da ga ne bo.
V nedeljo, 1. 9. 2013, v Vojniku ni bilo toka zaradi del na 
omrežju. Ko ni televizije, radia in računalnika, se življenje 
popolnoma spremeni. Človek ima čas, da pogleda okoli sebe. 
Tudi meni je to uspelo in spremljala sem delo na sosednjem 
travniku. Bilo je zanimivo. 
 

Milena Jurgec 

napravo in berete povsod. Priročnik obsega prispevke s po
dročja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 
V njem boste našli prispevke o ogrevanju, sončni in vetrni en
ergiji, razsvetljavi, energetski sanaciji ter reciklaži. Na koncu 
pa boste našli še zanimivosti, nasvete in energetske projekte 
mladih. Prispevke so objavile aktivne skupnosti na lokalnih 
občinskih portalih Moja občina. 
Priročnik €nergija je brezplačen in na voljo v epub (ebral
niki, tablični računalniki in mobilni telefoni) in pdf formatih. 
Prenesete ga lahko s portala MojaObcina.si. 
 

Matjaž Lesjak

Pogled na vozni in strojni park

Sodelovanje strojev in ljudi je uspešno
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Prikupna in vedno urejena Breda Obrez Preskar, izvršna direktorica 
Celjskega sejma (osebni arhiv)
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Odkar jo poznam, je rdeča nit celjske sejemske dejavnosti. 
Družbi Celjski sejem se je zapisala pred 21 leti. To je bila njena 
prva služba. Od takrat je napredovala do pomočnice nekdan
jega direktorja Franca Pangerla, leta 2009 pa je sama postala 
vodilni človek sejma. Ker je njeno direktovanje sovpadlo z za
četkom recesije, je vpeljala mnoge nove prijeme in trende. Sej
mi, poleg tradicionalnega obrtnega pripravljajo še kup drugih 
sejmov (med temi precej izstopa najnovejši erotični sejem), so 
sedaj krajši, še bolj poslovni in mednarodni (letos so eno celo 
sejemsko dvorano napolnili zgolj Turki), obenem pa razstav
ljavcem in obiskovalcem ponujajo kup dodatnih ugodnosti, 
kot je na primer brezplačni internet, varstvo otrok, razni šovi 
in podobno. 
Čeprav vodi največjo sejemsko hišo v Sloveniji in si mora kot 
ženska še bolj utirati pot v poslovnem svetu, je vedno nasme
jana in dobre volje. Očitno k temu veliko prispeva prav Vojnik, 
v katerem si polni baterije. »Jaz sem izredno zadovoljna, ko si 
po službi spočijem na domači terasi ali pa, ko jo mahnem na 
Tomaža. Dve poti imam, eno daljšo in eno krajšo. Najbolj pa 
sprehode do Tomaža obožujem prav v tem času, ko ob poteh 

Občani, ki sežejo čez planke 

Mednarodni obrtni sejem 
kroji Vojničanka
Največjo sejemsko hišo v Sloveniji vodi Breda Obrez Preskar, nekdaj Kozjanka, nato Celjanka, zadnjih šest 
let pa Vojničanka, ki obožuje sprehode do Tomaža.

zorijo robide, ki jih ljubim,« opisuje. 
Vojničanka je postala povsem po naključju. »Nikoli si nisem 
predstavljala, da bom kdaj živela tukaj. Po rodu sem Kozjanka, 
nato pa sem od svojega 18. leta živela v mestu. Najprej v Štorah 
pri moževih starših, nato v Celju v bloku. Pričakovala sem, da 
bova z možem parcelo našla kje v okolici Celja, potem pa sva, 
ko sva že skoraj obupala, povsem po naključju odkrila Vojnik. 
»Sploh sinu je bila ta ideja takoj všeč. In tudi najhitreje se je 
vživel v to okolje, si našel prijatelje in športne dejavnosti. Nato 
sva se tudi z možem zelo našla tukaj. Vse je blizu, tako potreb
na infrastruktura kot narava. Obenem pa se je veliko najinih 
znancev in prijateljev iz Celja tudi preselilo v ta del Vojnika. Na 
primer družina Semolič (Andreja Semolič je zaposlena na Re
gionalni gospodarski zbornici Celje, op. p.), pa Polšak (lastniki 
podjetja Slada, op. p.), tudi Roman Matek, dolgoletni prvi mož 
Thermane, je doma blizu mene.« 
Edino društvo, v katerega se je za zdaj včlanila, je Turistično 
društvo Vojnik (z možem sta lani prejela priznanje za urejeno 
bivalno okolje). »Kaj več mi delo ne dopušča, težko bi uskla
jevala še kakšne druge stvari zraven. Sem pa kot nekdanja 
gasilka vesela (še v času, ko sem bila Kozjanka, sem bila tudi 
tekmovalka), če jim lahko kako pomagam. Vem, da zdaj kupu
jejo novo vozilo, zato po svojih močeh pomagam. Določeni so 
me sicer vabili še kam drugam, vendar sama ne želim delovati 
politično. Tudi mož se po končanem delu tako kot jaz rad drži 
doma in okolici. Njegov glavni hobi je urejanje zelenice.« 
Tudi obiske najraje pogostita kar doma. »Gostinska ponudba v 
Vojniku se tako hitro spreminja, da niti raje ne tvegamo,« sme
je doda. Počasi pa se tudi okolica njenega doma spreminja v 
»službo«. »Res, v Vojnik se seli že tretji sejmovec, moj pomočnik 
Robert. Včasih se že malo pohecamo, da če nas bodo v Celju 
preveč obremenili z raznimi dajatvami, se bomo kar vsi pre
selili v Vojnik, ko je ravno tukaj že toliko naših združenih moči. 
Potem bi lahko v službo hodila s copati,« pogovor šaljivo za
ključi sogovornica. 
 

Rozmari Petek 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Vojniška otroška zobozdravnica Zorica Ljubojević 
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Ne le drobna postava, ljubek nasmešek in prikupen naglas. Že 
ime in priimek izdajata, da gre za prijazno in toplo osebo, ki prav 
hitro in neprisiljeno zleze pod otroško kožo in jim čeljustne mišice 
sprosti v velik A. Zorica Ljubojević, nova otroška zobozdravnica, ki 
trenutno dela v okviru zobozdravstvene koncesije Željka Vrankića, 
je ordinacijo Vesne Vrankić zasedla v začetku letošnjega poletja. 
Obstoječi pacienti upokojene Vrankićeve so jo že imeli možnost 
spoznati, večina občanov, predvsem tistih z mlečnimi zobmi, pa 
sploh ne ve, da je to ordinacijo zasedla nova zobozdravnica s 
povsem mladostnim pogledom na svet in v okviru tega na sod
obno zobno problematiko. 
»Veste, jaz sem iz Srbije, iz Leskovca, mogoče ga poznate po čevap
čičih, zato moja slovenščina ni takšna, kot bi morala biti,« se je brez 
potrebe hitela opravičevati na začetku pogovora, saj je po komaj 
dobrih dveh letih, kolikor je v Sloveniji, njena slovenščina povsem 
zadovoljiva. »Prvič sem bila v Vojniku pred petimi leti, ko sem s 
strani našega ministrstva za zdravje kot ena najboljših študentk 
dobila štipendijo za prakso v državah Evropske unije. In že takrat 
mi je bilo tukaj v Vojniku lepo. Tukaj imam tudi osebne prijatelje in 
v bistvu so oni takrat vprašali dr. Vrankića, če bi me vzel na prakso. 
Videla sem, kako je napredovala slovenska stomatologija, in bila s 
tem zelo zadovoljna. V tistih časih je bil nekdo, ki je prišel iz Srbije, 
nad Slovenijo zelo navdušen. Mene pa je ob tem navdušila še nar
ava, sploh ta Celjska regija,« se spominja Ljubojevićeva. 
Po praksi se je sicer vrnila v Srbijo, kmalu pa je začela razmišljati 
o odhodu v Slovenijo. »Želela sem ostati na fakulteti, da bi torej 
delala tam, a za mladega človeka, še posebej izobraženega, je v 
Srbiji zelo težko dobiti delo. Sama sem nato nekaj časa delala v 
zasebni ambulanti. Sčasoma sem ugotovila, da tam ni prihod
nosti in sem se odločila, da bom naredila nostrifikacijo moje 
izobrazbe v Sloveniji. To je šlo zelo počasi, ker je postopek nos
trifikacije za zobozdravnike izjemno težak, težji kot za zdravnike, 
saj sem morala naredili več izpitov. Bolj počasi je šlo tudi zato, ker 

V Vojnik sta ju  
pripeljali usoda in ljubezen
Nova prikupna vojniška otroška zobozdravnica Zorica Ljubojević je od otroških let želela postati prav to. 
Obenem se ji je uresničila še želja, da to počne v majhnem, prikupnem kraju, dodaja.

moja slovenščina ni bila dobra.« Skoraj pri koncu je po naključ
ju spoznala svojega bodočega moža, se do ušes zaljubila in do
besedno zaradi ljubezni prišla v Celje, kjer je doma mož. Pot do 
njej že znanega Vojnika tako ni bila več daleč.  
Na vprašanje, zakaj se je odločila za delo zobozdravnice, je znova 
odgovorila naravnost pravljično. »Mamica je zdravnica internistka 
in pogosto sem bila pri njej v službi. Njen poklic se mi je zdel težak, 
še posebej za žensko, želela sem pa delati v zdravstvu. Naspro
ti njene ambulante je bila otroška zobna ambulanta, v kateri je 
delala mamina zelo dobra prijateljica. Meni se je zdela kot princ
eska in sem kar naprej govorila, da me malo zob boli, da bi večkrat 
lahko šla k njej. Ko so me potem pri kakšnih osmih letih vprašali, 
kaj bom po poklicu, sem jasno odvrnila, da bom otroška zdravni
ca. Kasneje sem mislila, da bom očitno kar navadna zobozdravni
ca, zato sem sedaj toliko bolj vesela, da sem sedaj dobila službo 
kot otroška zobozdravnica. In to celo v majhnem mestu, kakršen 
je Vojnik. Prav to sem si vedno želela, saj imam rada majhna mes
ta. Zdijo se bi bolj varna, prikupna, pa še narava je čudovita.« 
Nenavadno ob njeni sicer navdihujoči pripovedi je, da je prav 
sama kot otrok imela grenko izkušnjo z zobozdravnikom. »Moja 
prva izkušnja je bila zelo slaba. Tisti prvi zobozdravnik mi je re
kel le, ‘zdaj bomo delali, odpri usta’, jaz sem ga pa vprašala, ali bo 
bolelo. Odvrnil je, da me ne bo, pa me je. Zelo. To sem si moč
no zapomnila in kar nekaj časa sem potrebovala, da sem znova 
pridobila zaupanje. Zato jaz otrokom nikoli ne lažem. Povem jim, 
ali bo bolelo ali ne. Če ga bo, ga na to pripravim in ob tem ne hi
tim. Če ne zdrži, počivava, nikakor pa ga ne priganjam. Mislim, da 
v tem stoletju posegi pri zobozdravniku ne bi smeli biti več boleči, 
zato jih poskušam vedno omiliti. In prav zato mi je v tej ordinaciji 
všeč sistem za brezbolečinske terapije zdravljenja kariesa, ki de
luje na principu vakuuma, ki izpušča ozon in tako vpliva na min
eralizacijo zoba. Na tak zob dam malce drugačno “plombico”, ki 
upočasni proces kariesa. Nato spremljam, kaj se z zobkom dogaja. 
Na ta način v 80 do 90 odstotkih pozdravimo prvo stopnjo karie
sa. Tudi če ne uspemo, otrok medtem pridobi zaupanje in počasi 
dovoli, da opravimo navadno metodo zdravljenja kariesa.« 
Nasploh verjame ne le v neboleče posege, temveč tudi v pri
jateljske odnose s pacienti. »Ko pride otrok prvič k meni, se mora 
prepričati, da sem prijateljica. Če mi zaupajo, in ponavadi otroci 
pristnost prej in bolje začutijo kot odrasli, potem ni težav. Prvi 
obisk ne sme biti boleč. Izjemoma so seveda urgentna stanja, ko 
moraš takoj pomagati. Šele ko se skozi igro in pogovor približamo 
en drugemu, gremo naprej. Ljudje včasih mislijo, da mlečni zob
ki niso tako pomembni, ker bodo prej ali slej izpadli. Pa ni ravno 
tako. Preventiva je izjemno pomembna, nanjo se ne sme poza
bljati. Prav zato ji sama posvečam veliko pozornosti, saj ogromno 
pripomore tako k zdravim zobem kot k pozitivnim izkušnjam,« je 
še sklenila nova otroška zobozdravnica. 
 

Rozmari Petek 



S prvim oktobrom je delo vojniške pediatrinje sprejela mlada 
specialistka Polonca Reberšek Čokl.
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pediater v Vojniku
S 1. oktobrom je delo vojniške pediatrinje sprejela mlada specializantka Polona Reberšek Čokl. 

Ne le novo otroško zobozdravnico, v Vojniku smo pred kratkim 
dobili tudi enako prikupno novo otroško zdravnico. »Odkar sem 
leta 1995 prišla v Vojnik, smo čakali, da dobimo v Vojnik rednega 
zdravnika pediatra, ki ne bo skrbel le za sistematiko otrok, tem
več bo prevzel tudi kurativo. Zdaj se je želja končno uresničila. 
Staršem, ki so po rojstvu otrok izbrali pediatra v Celju, sedaj ne bo 
več potrebno z bolnim otrokom mrzlično iskati parkirnih prostor
ov, saj bo pediatrinja dnevno prisotna v Vojniku,« je oktobrski pri
hod pediatrinje z veseljem napovedala predstojnica Zdravstvene 
postaje Vojnik, prim. Jana Govc Eržen.
Po mnogih letih je tako skrajno leva ambulanta Zdravstvene 
postaje Vojnik, ki je obratovala le v času sistematskih pregledov, 
dnevno odprta; ob ponedeljkih popoldan, ostale dni pa v do
poldanskem času. Urnik je sicer malce bolj razgiban, saj bo pedi
atrinja Polona Reberšek Čokl obenem vodila tudi posvetovalnice 
za otroke ter sistematiko šolskih otrok. 
»Zaenkrat me poznajo le tisti, ki so bili pred kratkim tukaj v 
posvetovalnici ali pa v zadnjih mesecih z bolnim otrokom na 
pregledu v otroškem dispanzerju Celje. Počasi pa se bo zagotovo 
razvedelo, da je sedaj otroški zdravnik tudi v Vojniku,« pričakuje 
Reberšek Čoklova, ki je prevzela to delovno mesto. »Vojnika resda 

še ne poznam prav veliko, verjamem pa, da ga bom v prihodnosti 
še dodobra spoznala.«
Predvsem upa, da bo spoznala čim več otrok, saj se je ravno za
voljo njih odločila tako za študij kot za delo. »Že v času študija 
medicine sem se nagibala k delu z otroki. Tekom študija, vseh 
obveznih vaj in nadaljnjega usposabljanja na pediatrični kliniki 
dokončno spoznaš, da te nekaj pritegne, bolj veseli in se tam 
najdeš. Otroci so tisto, kar me navdušuje, ne le v zasebnem živl
jenju, ampak tudi službeno. Predvsem spremljanje njihovega 
razvoja, njihovega vsakodnevnega napredovanja, seveda pa 
tudi zdravja. Možnosti so tukaj na široko odprte. Trenutno imam 
v posvetovalnici opravka predvsem z enomesečnimi in trimes
ečnimi otroki (zmotili smo jo šele ob njenem drugem delovnem 
dnevu, odkar je otroška ambulanta uradno odprta op. p.), letno 
pa naj bi se v vojniški in dobrnski občini rodilo okoli 100 otrok. 
In prav delo s temi mi je izziv.« 

KURATIVA SISTEMATIKA POPOLDNE
PONEDELJEK 13.00  20.00
TOREK 11.30  14.00 7.30  10.30
SREDA 7.30  10.30 11.30  14.00
ČETRTEK 7.30  8.30 8.30  14.00
PETEK 11.30  14.00 7.30  10.30

Delo v otroškem dispanzerju

www.mojaobcina.si/vojnik

Mlada zdravnica kot mlada mamica obenem razume strah in 
negotovost tako otrok kot njihovih staršev, kadar gre za zdrav
je otrok. Dodaja pa, da je zaupanje otrok velikokrat povezano z 
zaupanjem staršev, saj otroci praviloma začutijo čustva staršev. 
Tako sama kot vsi tisti, ki so se dolga leta borili zato, da se je v Vo
jnik vrnila pediatrinja, upajo, da bodo vojniški starši spoznali, da je 
vredna zaupanja ter bodo z izbiro osebnega otrokovega zdravni
ka v Vojniku namesto v Celju potrdili, da je vodstvo Zdravstvene
ga doma Celje s tem, ko je dopustilo prihod pediatrinje v Vojnik, 
sprejelo pravo odločitev.
 

Rozmari Petek 
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Brez pretiravanja lahko rečemo, da smo v Vojniku malo 
posebni. Pa ne zaradi znamenite zdravstvene ustanove, zaradi 
katere nas zbadajo ostali. Posebni smo po tem, da imamo edini 
v Sloveniji vsako leto Teden prijaznosti in dobrih dejanj. Teden, 
ob katerem se večina ljudi zgolj nasmehne in hkrati pomisli: 
»Kakšna utopična ideja ...« Še posebej, če ima ta ideja za rdečo 
nit slogan Dan brez laži. 
Pa s tem, če se ob ideji nasmehnemo, ni nič hudega. Niti ni nič 
hudega, če zamahnemo z roko in odvrnemo, da je pa to brez 
zveze … Nekje notri pa vendarle nehote začnemo razmišljati 
o lažeh. 
Tistih drobnih, ki so nepotrebne, tistih večjih, ki se nam zdijo 
neizogibne in o parajočih dvomih, ki se zavoljo laži razjedajo 
v ljudeh, ki smo se jim »malce« zlagali. Ali ki so se nam malce 
zlagali. 
Zanimiv fenomen! Nihče nima rad, če se mu kdo zlaže. Obenem 
pa to prav vsi počnemo. Tako otroci kot odrasli. 
V minulih dneh so zavoljo vzgojiteljic in učiteljic, ki so znale 
prisluhniti pobudi društva Izvir, avtorjem Tedna prijaznosti in 
dobrih dejanj, o lažeh bolj poglobljeno razmišljali tudi otroci. 
Tako osnovnošolci kot malčki iz obeh vrtcev, Vrtca Mavrica in 
Vrtca Danijelov Levček. Pisali so spise na to temo, se o temi 
pogovarjali in o njej risali. Med risbicami je bilo težko izbrati 
eno samo najboljšo, enako težko delo je imela komisija pri 
izboru najboljšega spisa na temo laži. Končno so določili, da je 
najboljši spis napisala četrtošolka Blažka Pintar iz Podružnične 
osnovne šole Nova Cerkev, najboljšo pesmico s to tematiko 
pa je sestavil prav tako četrtošolec Tadej Korošec iz matične 
osnovne šole Vojnik. 
Še kar nekaj ljudi smo v tem tednu konkretneje vzpodbudili, 
da so začeli razmišljati o vsaj enem dnevu brez laži. Otroci 
novinarskih krožkov in mladinskega kluba so na ulicah 
anketirali mimoidoče o drobnih in nujnih lažeh (nekaj 
povzetkov je dodanih članku). O lažeh, resnici in tistem 
vmes smo debatirali tudi na okrogli mizi, ki jo je vodil pater 
Branko Cestnik. Priznati je treba, da se je mnogim oddahnilo, 

Da bi bilo življenje lepše
Končani so 8. Tedni prijaznosti in dobrih dejanj v občini Vojnik, ki so marsikoga spodbudili, da je začel 
razmišljati o drobnih, nepotrebnih lažeh.

ko je razkril termin neresnica. Če malo povzamemo, pojem 
resnica pomeni nekaj, kar je v skladu s tem, kar je. Neresnica je 
neskladnost teh predstav, laž pa je zavestno neresnična izjava 
z namenom, da nekoga zavedeš zato, da imaš sam korist. Zato 
ne skrbite, vsako branje Rdeče kapice ni laž. Le neresnica. 
Je pa Cestnik ob tem poudaril, da bi morali v vsakem poklicu, 
ne zgolj v izobraževalnih, novinarskih in pisateljskih vrstah, 
držati resnice. Predvsem pa to velja za tiste, ki veliko govorijo. 
Na primer politiki. In ko smo že pri njih –skoraj do zadnjega 
smo upali, da bo pokroviteljstvo nad Dnevom brez laži prevzel 
predsednik države Borut Pahor, a so iz njegovega kabineta 
sporočili, da bi se prireditve lahko udeležil le, če bi zanjo vedel 
vsaj pol leta prej. 
Načrt Mile Kočevar, ki je izbrala letošnjo temo, se je vendarle 
uresničil. »Vsi starši, pedagogi in vzgojitelji, praktično cela 
družba v dirki za denarjem nimamo več časa za majhne reči 
in trenutke, ko bi drug z drugim lahko iskreno pogovorili. 
Držimo se predpisanih učnih programov, šola za življenje 
pa je mnogokrat izrinjena na stranski tir. Tako diplomiramo, 
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kako boš v življenju igral vlogo starša, vzgojitelja, zaupnika, 
prijatelja, pa sploh ni važno. Zato se mi je zdelo vredno en 
dan posvetiti iskrenosti. Zato, da bo lepši naš jutri,« je ob tem 
povedala. 
Kljub različnim temam, ki so se v minulih letih obdelovale v 
okviru Tedna prijaznosti, nekaj vendarle ostaja kot rdeča nit. 
Dobrodelnost! Letos se je s prodajo Miline knjige po akcijski 
ceni 5 evrov zbralo 150 evrov, ki smo jih predali družini s štirimi 
šoloobveznimi otroki ter starejši občanki, ki živi popolnoma 
sama. Za pomoč se društvo vsem iskreno zahvaljuje, obenem 
pa tudi vsem, ki so pomagali izpeljati nov Teden prijaznosti; 
Občini Vojnik, Turističnemu društvu Nova Cerkev, Turističnemu 
društvu Vojnik, Vinogradniškovinarskemu društvu, p. Branku 
Cestniku in vsem mladim, ki so na terenu izvajali ankete. 
 

Rozmari Petek 
 

DODATEK: Kaj so pokazale ankete? 
V petek, 4. 10. 2013, smo v Vojniku in na Frankolovem v 
sodelovanju z Občino Vojnik, OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik 
izvajali ankete na temo laži. Anketiranci so nam podali 
zanimive odgovore in izbrali smo nekaj zanimivih za vas. 
Večina šestinštiridesetih anketirancev je priznala, da se včasih 
zlaže. Omenjajo male laži, ki se zdijo nekaterim neizbežne. 
Zlažejo se v šali, drugi se radi izognejo neugodnim situacijam 
ali pa ne želijo prizadeti ljubljene osebe. Sogovornica je 
odkrila, da se vsi kdaj pa kdaj zlažemo, ko na vprašanje »Kako 
si?« odgovorimo dobro, čeprav vedno to ne drži. Spet druga je 
mnenja, da je resnicoljubna, čeprav je priznala, da se velikokrat 
zlaže. Mlajši vprašani so priznali, da se v šoli velikokrat zlažejo. 
Kavico s prijatelji zatajijo, učitelju pa »postrežejo« z zamudo 
avtobusa. Naključni mimoidoči pa meni, da vsi moški lažejo. 
Zanimivo, da je izločil ženske. 
Spraševali smo se tudi, kaj si anketiranci mislijo o drobnih 
lažeh. »Drobne laži, ki nikomur ne škodijo, so nuja,« pravi 
izkušeni Frankolovčan. Meni tudi, da nekateri ljudje ne znajo 
drugače komunicirati. Zanimivo je, da nekateri lažejo za 
ljubljeno osebo. Gospa je priznala, da se večkrat oglasi na 
telefon namesto moža in zataji, da je mož doma. Navedla je 
tudi, da se njen mož celo skrije v spalnico in jo poprosi, da se 
obiskovalcu zlaže, da ga ni doma. 
Anketirancev tudi ne moti, če se drugi zlažejo, vendar zgolj v 
primeru nedolžnih potegavščin ali drobnih laži, ki drugim ne 

škodijo. Strožji pa so do svojih partnerjev, čeprav ugotavljamo, 
da se največ laži izreče med partnerjema. Poudarjajo, da 
so zamere odvisne od konkretne situacije. Frankolovčan je 
zameril prijatelju za laž o zdravstvenih težavah, saj je zanj 
uredil dopust, ta pa je šel v gostilno, namesto k zdravniku. 
Običajno anketiranci laži prepoznajo po mimiki obraza, 
kretnjah, odmikanju pogleda, rdečici, smejanju, jecljanju 
ali nervoznosti sogovornika. Za nekatere pa menijo, da so 
izkušeni igralci, ki vsakega »potegnejo za nos«. »Vsaka laž ima 
dolge noge,« se strinja sogovornica, ki meni, da resnica vedno 
pride na plano, zgolj vprašanje časa, kdaj. 
Večina anketirancev se je strinjala, da prikrivanje resnice ni 
laž. V kolikor sogovornik česa ne vpraša, se prikrivanje ne šteje 
med laži, meni večina. Za nekatere pa je prikrivanje resnice še 
večja laž. 
 
Nekaj zanimivih primerov laži: 
•	 »Zaradi	svoje	koristi	ženi	večkrat	zatajim,	da	sem	kje	bil.	To	je	

koristna laž, da le ne pride do težav.« 
•	 »Drobne	laži	so	koristne.	Primer:	Otroka	spodbujam,	naj	se	

uči, saj bo s tem daleč prišel. Sam pa se zavedam, da zaradi 
družbenih razmer to ne drži.« 

•	 »Običajno	se	zlažem	ženskam,	da	so	lepe,	čeprav	nisem	tega	
mnenja.« 

•	 »Velikokrat	se	srečam	z	lažjo,	ko	prosim	prijatelja	za	pomoč	
in navede sto in en izgovor, da nima časa.« 

•	 »Večkrat	se	zlažem,	da	nimam	časa,	vendar	v	resnici	spim	ali	
sem za računalnikom.« 

•	 »Velikokrat	 sem	 kavo	 pohvalila,	 v	 resnici	 pa	 sploh	 ni	 bila	
dobra,« prizna sogovornica. 

•	 »Laž	 vedno	 prav	 pride	 kot	 izgovor,«	 meni	 naključni	
mimoidoči. 

•	 »Velikokrat	 se	 zlažem	 ženi,	 da	 sem	 imel	 nujen	 opravek,	
prikrijem pa, da sem čas preživel v gostilni.« 

•	 »Prikrivanje	 resnice	ni	 laž,	 zgolj	 samo	dejanje	 je	 laž,«	meni	
drugi. 

•	 »Prijateljica	me	 je	prizadela,	 saj	 je	želela	preprečiti	 zvezo	z	
mojim fantom. To je velika laž, ki bi lahko imela posledice, če 
bi ji verjela. Male laži pa so del vsakdana.« 

•	 »Ne	 zamerim	 lažnivcem,	 saj	 s	 tem	 sebi	 bolj	 lažejo,	 kot	
drugim.« 

•	 »Možu	večkrat	prikrijem	nakupovanje,	saj	se	s	tem	izognem	
nepotrebnemu negodovanju,« pravi Vojničanka. 

•	 »Drugim	zamerim	laži	zgolj,	ko	škodujejo	meni	osebno,«	se	
strinja Vojničan. 

•	 »Zlažem	se	večkrat	v	 službi,	 saj	 želim	s	 tem	zgolj	pridobiti	
več časa. Odkar imam otroke, mi časa zmanjkuje,« potoži 
Vojničanka. Problem je slaba vest, ki vedno sledi.  

 
Ugotovili smo, da se večina poslužuje drobnih laži zaradi 
olepševanja misli. Zdi se nam vljudnejše. Mimoidoča občanka 
je spregledala namero večine laži, saj pravi, da laže zato, da 
se predstavi v lepši luči. Zakaj želimo ugajati drugim? Zakaj 
ovinkarimo? Ali je to navada Slovencev? Znano je, da se narodi 
razlikujemo tudi po iskrenosti. Za najiskrenejše Evropejce 
veljajo Nizozemci, saj brez olepševanja povedo svoje mnenje. 
Ekonomisti vedo, da je za poslovno sodelovanje direktnost 
dobrodošla. Ali je tudi navada Slovencev, da raje olepšamo, 
kot pa povemo naravnost, kar si mislimo, razlog za ekonomske 
težave? 
 

Jasmina Jakopič 
Foto J. Vovk 
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V centru poskrbijo za sprostitev in dobro počutje

ABC center lepote in sprostitve je uresničitev Katjine dolgoletne želje
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sprostitve uresničitev Katjine 
dolgoletne želje
Katji Tajnšek Žemva se je marca letos z odprtjem ABC centra lepote in sprostitve na Arclinu (v neposredni 
bližini trgovine Spar) uresničila dolgoletna želja. Vanj polaga vse svoje znanje in izkušnje. Odprtost in 
pozitivno razmišljanje sta po njenem mnenju ključna za uspeh. Lepotni center je namenjen vsem, ki se radi 
sproščajo in si želijo telo prepustiti strokovnim rokam. Od uradnega odprtja je minilo pol leta, Katja pa že 
snuje nove načrte. »Pri nas se za vsakogar nekaj najde. Prizadevam si, da stranke iz našega centra odhajajo 
zadovoljne in nasmejane. Najbolj pomembno pa je, da se rade vračajo,« poudari vodja centra, ki z družino 
živi v Novi Cerkvi. Večina strank sicer prihaja iz sosednjih občin. »Želim si, da nas obišče še več občanov 
vojniške občine, saj je sedaj takšen center v njihovi neposredni bližini in tako rekoč na dosegu roke.«

Od fango oblog do nege obraza, masaž, pedikur in še česa 
V centru nudijo različne kozmetične storitve. Poskrbijo za pe
dikuro, manikiro, piling telesa, nego obraza in ličenje za vse 
priložnosti. Imajo tudi posebne anticelulitne programe, grelne 
blazine za topljenje maščobnih blazinic in še kaj. »Pozimi se 
stranke najbolj navdušujejo nad fangom oz. blatno masažo in 
tudi nad parafinskimi oblogami telesa ter limfno drenažo, poleti 
pa je več interesa za nego obraza, klasično masažo telesa in re
fleksno masažo stopal. »Človek bi pričakoval, da je večina strank 
našega centra predstavnic nežnejšega spola, vendar vedno bolj 
ugotavljam, da je zastopanost med spoloma uravnotežena. 
Tudi to se spreminja. Opažam, da si moški prej vzamejo čas za 
tovrstne storitve kot ženske. Največ jih k nam prihaja na nego 
obraza in refleksno masažo stopal,« pove Katja. Za delo upora
blja kozmetično linijo Decleor, ki temelji na eteriki, na policah pa 
se najde tudi Peron Rigot, Opi in linija znamke Kurland. 

Lepotni center in športno sprostitvena vadba  
Katja že snuje načrte za prihodnost. »Razmišljam o nudenju 
vadbe pilatesa in joge kar v prostorih centra. Gre za povsem 
nove pristope, zato upam, da moja ideja kmalu obrodi sadove. 

ABC center tako ne bo več samo center lepote in sprostitve, 
ampak občasno tudi manjši športni studio.« Katja, ki je po 
poklicu kozmetičarka, se je kar deset let ukvarjala s fiziotera
pijo, zato povsem razume, da ljudje v teh nič kaj rožnatih časih 
varčujejo ravno pri kozmetičnih storitvah. »Zagotovo pride čas, 
ko bomo vsi skupaj lažje zadihali. Danes vsi gledamo na vsak 
evro in kako bo porabljen. Zame je zato najbolj pomembno, da 
delo opravljam z veseljem, denar zagotovo ni prva prioriteta, 
čeprav ga je potrebno zaslužiti za dostojno življenje,« še doda. 

Čas za igranje tenisa in družino 
»Ko mi čas dopušča, kar je trenutno zelo redko, saj sem mami
ca dveh otrok, oddrvim na tenis igrišče in zavihtim lopar.« Katja 
je tenis trenirala kar osem let. Ob besedi tenis se ji kar zaiskrijo 
oči, saj je bila to njena velika športna ljubezen. Če ni na tenis 
igrišču pa se zagotovo ukvarja s kakšno drugo športno aktiv
nostjo. Brez športa, pravi, bi težko preživela. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Tjaša Podergajs
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Odvetnica, Katja Koprivšek
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dedovanjem
V tokratni rubriki odgovarjamo na vprašanje enega izmed bralcev, ki se v zadnjem času v praksi zelo 
pogosto pojavlja. Gre za vprašanje v zvezi z dedovanjem, in sicer kako naj razmerja uredimo že pred samim 
zapuščinskim postopkom, torej že za časa življenja zapustnika, da bi se tako izognili kasnejšim sporom.

»Kako lahko moja mama že za časa življenja uredi razmerja med 
nami – otroci (jaz ter moj brat), ki bomo po njeni smrti dedovali 
njeno premoženje? Želeli bi se namreč izogniti kasnejšim sporom 
zaradi deležev na dediščini. Lahko razpolagam s svojo bodočo 
zapuščino? Za odgovor se vam zahvaljujem, Jože.« 
 
Dedič ne more razpolagati s svojo bodočo dediščino – z njo 
lahko za časa življenja razpolaga »živeči bodoči zapustnik«. To 
naredi zapustnik lahko z:
•	 oporoko,
•	 s sklenitvijo darilne pogodbe za primer smrti,
•	 s sklenitvijo pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja.
 
Oporoka: z njo oporočitelj določi oporočne dediče in razde
li svoje premoženje po svoji volji. Oporočitelj lahko v oporoki 
postavi tudi pogoje in roke, bremena, volila, pa tudi neodvis
nega izvršitelja oporoke. Tako se v oporoko vnese npr. člen: 
V kolikor se oporočna dediča do zapuščinske obravnave ne 
bi mogla sporazumeti o izvršitvi te oporoke, sodišče postavi 
za izvršitelja te oporoke g. …………. . G. ……… nepremič
no premoženje proda  najboljšemu kupcu in kupnino razdeli 
oporočnima dedičema, vsakemu do ½, premično premoženje 
pa razdeli oporočnima dedičema po lastni presoji.
Lahko pa oporočitelj v oporoki določi, naj g ……………. ne
premično premoženje proda najboljšemu kupcu in kupnino 
izroči oporočnima dedičema, vsakemu do ½.
Darilna pogodba za primer smrti je darilna pogodba, sklen
jena v obliki notarskega zapisa.
Z njo  lahko darovalec – bodoči zapustnik obdarjencu – dediču 
vnaprej daruje svoje premoženje, ki do njegove smrti ostane 
njegova last – darilna pogodba se izpolni po darovalčevi smrti. 
Pomeni, da se v zapuščinskem postopku sodišču taka darilna 
pogodba predloži in na podlagi darilne pogodbe in pravno
močnega sklepa sodišča o dedovanju se darilo nepremičnin 
vpiše na dediča – obdarjenca v zemljiško knjigo.
S sklenitvijo pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, ki se 
sklene v obliki notarskega zapisa, se bodoči zapustnik zaveže, 
da bo izročil in razdelil svoje sedanje premoženje svojim po
tomcem, posvojencem in njihovim potomcem.
Veljavna je le, če se bosta s pogodbo strinjala oba (vi in vaš brat). 
Mati si lahko ob sklenitvi te pogodbe pridrži zase pravico užitka 
izročenega premoženja (kar pomeni, da lahko do smrti ostane v 
hiši in jo uporablja ne sme in ne more pa jo prodati ali zastaviti).
Ob zapuščinskem postopku na sodišču tako razdeljeno pre
moženje ne spada v zapuščino po pokojniku – predmet dedo
vanja je tako samo tisto premoženje, ki ni bilo razdeljeno in ti
sto premoženje, ki bi bilo pridobljeno po sklenitvi te pogodbe.
Vi in vaš brat kot potomca vaše matere za njene dolgove s tako 

pridobljenim premoženjem ne odgovarjata (če se s to pogod
bo ne določi drugače) – to je pomembno, saj bi vaš brat mamo 
lahko prepričal, naj za plačilo njegovih dolgov proda ali zastavi 
premoženje…  dediči pa odgovarjajo za dolgove zapustnika s 
svojim dednim deležem do  vrednosti zapuščine.
 
Mnenje:
Oba z bratom sta po vaši materi zakonita dediča, torej bi tudi 
brez oporoke dedovala njeno premoženje vsak do ½. V kolikor 
bi se radi izognili sporom z vašim bratom, bi bilo najprimerne
je skleniti pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja vaše 
matere, njej pa izgovoriti pravico do užitka vsega njenega pre
moženja do njene smrti (kar pomeni, da zanjo dejansko vse 
ostane nespremenjeno, vidva pa točno vesta, kaj bo komu pri
padlo po njeni smrti). Problem bi lahko bil pri vaši materi, ki bi 
v tem videla verjetno to, da ji hočeta že sedaj vse pobrati in da 
je najboljše, da kar »čimprej gre …« To je sicer dražja varianta 
od oporoke, saj jo je potrebno zapisati v notarskem zapisu.
Ne glede na vse naštete možnosti pa vam moram povedati, 
da 100 % zaščita pred morebitnim sporom z vašim bratom ne 
obstaja.
 

 Odvetnica Katja Koprivšek
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Urinska inkontinenca je lahko težka telesna, psihična in ekonomska obremenitev tako za bolnika kot njegove svojce. 
Prizadene lahko različne starostne skupine prebivalstva spolov, vseh poklicev in družbenih slojev. Dojenčki in mali 
otroci so edina skupina z dopustno inkontinenco. Inkontinentni pa so lahko še šolski otroci, adolescenti, odrasli in 
starostniki, pri katerih pa uhajanje ni normalno, čeprav inkontinence ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje.

Uhajanje urina je definirano kot nesposobnost kontrole 
mokrenja, kar pomeni, da nam voda uhaja po kapljicah ali v ce
loti, tudi takrat, ko jo poskušamo zavestno zadržati. Nekako do 
petega leta starosti bi se naj naučili izločati telesne izločke na so
cialno primernem kraju in času. To sposobnost imenujemo kon
tinenca. Ko to sposobnost izgubimo, postanemo inkontinentni. 
Problematika inkontinenčnih pacientov je največkrat v tem, da 
so nekritični, inkontinenco želijo zanikati, saj občutijo zadrego, 
občutek sramu, predvsem pa strah pred izgubo nad lastnim 
telesom, zaradi česar lahko zapadejo tudi v stanje depresije. 
Pogostost inkontinence je velika (5−10 %, od teh 2/3 stare
jših od 60 let). Po 60. letu naj bi imelo težave z inkontinenco 
15−30 % žensk in moških. Po 65. letu pa, kot navajajo viri, je 
pri ženskah inkontinenco zaslediti v 25−40 %. Pri  ženskah gre 
velikokrat za težave, povezane s staranjem in usihanjem hor
monov (estrogenov). Pojavi se zmanjšana elastičnost stene 
in mišic mehurja, kar povzroča nepopolno praznjenje. Težava 
lahko prizadene tudi mlajše ženske, predvsem kot posledica 
večjega števila zaporednih porodov.
Prav tako se inkontinenca pojavlja pri starejših moških zaradi 
povečanega pritiska prostate na izhod mehurja in sečnico, zato 
pride do nepopolnega praznjenja mehurja. Problem je vedno 
večplasten, saj je to težava, ki lahko hitro povzroči socialni umik, 
osamitev in izločitev iz družabnega življenja in okolice. Prav zato 
je reševanje teh težav potrebno začeti takoj, ko se pojavijo. V da
našnjem času se inkontinenčne težave lahko v nekaterih prim
erih povsem odpravijo, zdravijo ali vsaj ustrezno obvladujejo.
Vrst inkontinenc je več, najpogostejše so: stresna, ki kaže kot 
uhajanje urina ob vsakodnevnih dejavnostih. Pritisk v mehu
rju se poveča do te mere, da mišice ne morejo zadržati zaprte 
sečnice, npr. ob kihanju in kašljanju; urgentna, pri kateri gre 
za prekomerno aktiven mehur. Nastopi kot nenadno nehoteno 
uhajanje urina po predhodni potrebi po uriniranju. Vzrok je v 
signalnih poteh živčevja, ki so preveč občutljive. Pacienti na
jvečkrat ne uspejo priti pravočasno do stranišča. Pri »overflow« 
inkontineci gre za uhajanje urina iz prekomerno napolnjene
ga mehurja. Največkrat je to posledica bolezni, ki prizadene 
živčevje mehurja, ali ob zaporah pri odtekanju urina.
Znaki urinske inkontinence so: nenadna in huda potreba 
po uriniranju, uhajanje urina na poti do stranišča, uporaba 
stranišča več kot 8krat dnevno in več kot 2krat na noč, uha
janje vode med smejanjem, kašljanjem, kihanjem, pri fizični 
aktivnosti, uhajanje urina med spolnimi odnosi.
Najpogostejši vzroki za pojav inkontinence so: težavni in šte
vilni porodi, operativni posegi v mali medenici, prekomerna 
telesna teža in premalo gibanja, obolenja dihal, obolenja sečil, 
bolezni, ki prizadenejo živčevje (multipla skleroza, sladkorna 
bolezen, Parkinsonova bolezen …).

Kaj lahko storimo sami?
Izvajamo lahko Keglove vaje, ki so namenjene krepitvi mišic 

medeničnega dna. Primerne so za ženske in moške. Bolj kom
pleksna vadba se izvaja ambulantno s pomočjo elektrostimu
lacije, enostavnejše vaje pa pacienti izvajajo doma. Pri tem je po
trebna vztrajnost in doslednost tudi več mesecev. Z okrepljenimi 
mišicami medeničnega dna se v več kot polovici primerov kon
trola zadrževanja urina popolnoma povrne. Priporočljivo je med 
med uriniranjem večkrat zadržite curek. Potrebno je pitje veliko 
tekočine (vode, zeliščnih čajev) za normalno delovanje sečil in  
vzdrževanje fizične aktivnosti ter uravnavanje telesne teže. Pri
poročljivo je zmanjšati uživanje nekaterih vrst hrane in pijače. Še 
posebej se moramo izogibati alkoholu. Ta namreč poveča izločan
je vode iz telesa, hkrati pa ima tudi negativen vpliv na živčevje, kar 
inkontinenco še poslabša.
V kolikor je potrebno zdravljenje z zdravili, leta predpiše zdravnik 
specialist. Operativno zdravljenje pride v poštev za paciente, pri 
katerih druge oblike zdravljenja niso učinkovite.
Pri inkontinenčnih težavah je zelo pomembna osebna higiena, 
saj je koža, ki je v daljšem stiku z urinom, pogosto razdražena. 
Posledica so pogosta vnetja, srbenja, poškodbe kože. Priporoča 
se uporaba blagih intimnih mil (pH okrog 4). Tudi moški morajo 
dosledno skrbeti za higieno. Penis naj si umivajo dvakrat na dan 
z nevtralnim milom in vodo. Posebna pozornost je potrebna pri 
starejših osebah, ki imajo tanko, suho in poškodovano kožo, saj je 
ta bolj nagnjena k okužbam.
Na trgu obstaja veliko izdelkov za prestrezanje urina. To so 
medicinski pripomočki, ki morajo ustrezati standardom za vpi
janje urina. Ob pravilni uporabi zagotavljajo zanesljivo suhost, 
diskretnost in ohranjanje nepoškodovane kože.
Glede na obliko jih razdelimo na: vložke, hlačne predloge in 
vpojne hlačke.

Glede namena pa se razlikujejo po:
•	 Spolu: pri začetnih, lažjih in srednjih oblikah inkontinence 

so predloge za moške in ženske različne, pri težjih oblikah pa 
so hlačke in hlačne predloge enake za oba spola.

•	 Velikosti  pri izbiri hlačnih predlog ali hlačk je pomembna 
velikost izdelka. Osnovni podatek pri izbiri velikosti je ob
seg pasu v cm. Nekateri proizvajalci velikosti svojih izdelkov 
označujejo tudi z oznakami S, M, L, XL, vendar te oznake pri 
različnih proizvajalcih niso enotne. Izbira velikosti je zelo 
pomembna, saj premajhen izdelek pomeni neudobje, pre
velik pa je preohlapen in težko namestljiv, poveča pa se tudi 
možnost nevpijanja in puščanja urina. Pri pravilni namestit
vi predloge si pomagamo z uporabo bolj oprijetega perila. 
Predlogo na perilo prilepimo z lepljivim delom, ki se nahaja 
na zunanji, plastificirani strani predloge.

•	 Stopnji vpojnosti  je podatek, koliko tekočine izdelek vpije 
oziroma zadrži v vpojnem jedru. Proizvajalci vpojnost označu
jejo s številom kapljic; več kapljic pomeni večjo vpojnost.

 
Mateja Kadilnik, mag.farm., Lekarna Vojnik
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V okviru letošnjih dnevov evropske kulturne dediščine je bila 30. septembra v prostorih Medobčinskega društva 
slepih in slabovidnih (MDSS) Celje otvoritev razstave Umetnost na sotočju odličnosti. Razstavo so organizatorji 
–MDSS Celje, Kulturno društvo Galerija Maleš in STIK Laško –zasnovali in postavili v počastitev praznovanja 
110-letnice rojstva Mihe Maleša ter mednarodnega dne bele palice. Oblikovana je tako, da je njen ogled dostopen 
tudi osebam z okvaro vida. Prepričanje, da slepi in slabovidni v likovni umetnosti le težko najdejo kaj zase in da se 
v tem bistveno razlikujejo od videčih, je varljivo. Pri spoznavanju in doživljanju del na področju likovne umetnosti 
namreč gledati še ne pomeni videti (razumeti), saj je doživljanje umetnine kompleksen proces, ki vključuje 
raznolike predstave, ki izvirajo tako iz umetniškega dela kot iz gledalčevega predhodnega znanja in izkušenj.

Na razstavi sta z izborom njunih del predstavljena Miha 
Maleš in Bojan Kraus. Maleševe grafike so na ogled postavl
jene skupaj s tiskovnimi formami (lesorez, linorez, kovinske 
plošče), ki so na oglednem panoju montirane s pomočjo mag
netov. To omogoča snemanje posameznih form za detajlnejši 
ogled in otip, kar prispeva k boljšemu in lažjemu spoznavan
ju grafičnih tehnik. Zahvala za to inovativno predstavitev gre 
Stanku Horjaku in Božu Zlatečanu iz Grafike Zlatečan iz Celja. 
Bojan Kraus je član MDSS Celje, svoje likovno ustvarjanje pa je 
intenziviral v času, ko je postal slep. Ob pomoči lupe ustvarja v 
tehniki tuša s kombinacijo krede in vodenk, med motivi pa se 
največkrat pojavljajo ženski akti. 
Vseskozi je z nami sodelovala in vsebinsko bdela nad pripravo 
razstave ga. Marina Bezgovšek, Stik Laško, tekstualni del raz
stave je v brajico prepisala Jožica Pečovnik. Prav tako gre naša 
zahvala Likovnemu društvu Laško, ki je izposodilo slikarska 

stojala; prof. Simonu Jagru, ki je s svojim petjem tako navdušil 
obiskovalce, da so mu spontano sledili; prof. Marjani Kolenko, 
ki je odlično povezovala program, ter komisiji za aktivnost žena 
pri MDSS Celje, ki je pripravila izredno okusno in raznovrstno 
pogostitev. Zahvaljujemo se tudi vsem obiskovalcem, ki so se 
udeležili otvoritve razstave, hkrati pa vabimo vse, ki bi si jo še 
želeli ogledati, da to storijo do 11. oktobra 2013  ob ponedel
jkih od 12.00 do 18.00, ob sredah in petkih pa od 8.00 do 11.00. 
Za organizirane skupine je ogled razstave po predhodni najavi 
možen tudi izven navedenih ur. Po 11. oktobru začenja raz-
stava svoje gostovanje po Sloveniji, o krajih in terminih pa 
vas bomo sproti obveščali v mesečnih napovednikih prireditev 
v Laškem, sotočju dobrega –Evropski destinaciji odličnosti ter 
na spletni strani: www.stiklasko.si. 
 

Nada Močenik, MDSS Celje

www.regeneracija.si

OKOLJU PRIJAZNE mALE bIOLOšKE čIstILNE NAPRAvE sbR REG 
Podjetje Regeneracija d. o. o. iz Lesc na Gorenjskem se je specializiralo kot projektant in proizvajalec 

lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 4 ali več im, tudi do 2000 osebam) za čiščenje ko-
munalnih odpadnih vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne 

vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, 
poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del 
biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko 
stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode.

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR REG
•slovenski proizvod 
•hitra in enostavna montaža (majhna teža)
•dolga življenjska doba
•enostavno vzdrževanje 
•visoka učinkovitost čiščenja
•odlično razmerje cena/kakovost
•garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

V zadnjih letih je podjetje Regeneracija d.o.o. izdelalo in prodalo več 
kot 700 bioloških čistilnih naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo 
zaključili uradno testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod 
pogoji kot jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave 
SIST EN 12566-3:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) 
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko pohvalimo s popolnoma slo-
venskim proizvodom certificirane kakovosti.
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med upokojence
Učiteljski, pa tudi zasebni par Marjan in Marija (Minka) Čretnik iz Črešnjic je večino svojega poklicnega življenja 
udejanjal v vlogi učiteljev razrednega pouka na Osnovni šoli Frankolovo. Oba sta letos za sabo zasluženo zaprla 
šolska vrata in se upokojila. Še vedno bosta skozi njih vstopala z veseljem, vendar neobvezno.

Kljub temu, da vaju pozna veliko ljudi, zlasti Frankolovčanov 
in Črešnjičanov, je najbolje, da se nam predstavita. 
Marjan: Rojen sem bil v Višnji vasi. Osnovnošolske klopi sem 
drgnil v Vojniku, šolanje pa sem vse do diplome nadaljeval v 
Celju. Tukaj so v letu, ko sem bil maturant, odprli podružnico 
mariborske Pedagoške akademije, zato se mi za čas študija ni 
bilo treba nikamor seliti. V šolo sem hodil polnih 54 let, iz nje 
pa direktno v penzijo (smeh). Takšno srečo imamo le tisti, ki 
smo v mladih letih v šolah znanje nabirali, kasneje pa ga v teh 
hramih učenosti podajali naprej mlajšim rodovom. 
Marija: Izhajam iz Šentvida pri Grobelnem, z Marjanom sva 
se srečala na celjski Pedagoški gimnaziji, on je bil študent, jaz 
srednješolka. Ko sva si ustvarila družino, sva iskala skupno sta
novanje, pa tudi službeno sva želela biti bližje. Stvari so se res 
obrnile nama v prid in sva »pristala« v takrat šolski hiši v Črešn
jicah, ki je kasneje z odkupom postala dom 4članski družini. 
Oba otroka sta odraščala v Črešnjicah, hči Lučka je družinsko 
gnezdo že zapustila, sin Marko živi doma. Našo širšo družino 
zaenkrat dopolnjujeta dva vnučka, prava mala nadebudneža.  
 
Danes je stalno službo vedno težje dobiti, tudi učitelji pri tem 
niso nobena izjema. Kako pa je bilo v času vajinih začetkov 
in kje sta nabirala svoje prve izkušnje? 
Marjan: Prve korake službovanja sem naredil že kot absolvent. 
Takratni ravnatelj OŠ Vojnik Miro Klančnik me je snubil, da bi 
poučeval v podružnični šoli v Socki. Ponudbo sem zgrabil z 
odprtimi rokami in graščina v Socki (v njej je bila šola) je post
ala moja prva delovna lokacija. Dodeljen mi je bil 4. razred. Po 
treh letih se je pojavila potreba na matični šoli v Vojniku in so 

me premestili tja, prav tako v 4. razred, kjer sem ostal tudi tri leta. 
Nenadoma je bilo potrebno na OŠ Frankolovo, mislim, da je bilo 
konec septembra, nadomestiti učiteljico Sandro Marzidovšek. 
Ravnatelja obeh šol sta našla rešitev v meni in tako sem prišel 
na Frankolovo, zopet v 4. razred. Očitno mi je bil usojen, šele s 
prehodom v devetletko sem tudi jaz »napredoval« v petega. 
Marija: Ker je bilo takrat precejšnje pomanjkanje učiteljev, 
sem začela poučevati, še preden sem diplomirala. Prve izkušn
je sem pridobivala v Osnovni šoli Sveti Štefan (bivši Vinski vrh). 
To je bila manjša šola, sicer osemletka, zato smo morali biti 
učitelji »univerzalci«. Takoj je bil predme postavljen velik izziv, 
ker sem dobila kombinirani pouk v 2. in 3. razredu. Poleg tega 
sem nadomeščala še porodniško na predmetni stopnji, kjer 
sem poučevala slovenščino in zgodovino. Tako sem dopoldne 
nadomeščala, popoldan pa sem učila svoja dva razreda. V 
šoli sem bila cele dneve in ker še nisem imela družine, se to 
ni smatralo za nič posebnega. Naslednje leto sem poučevala 
5. razred, zopet naslednje sem dobila osmega. Poučevala sem 
dobesedno vse predmete, tudi fiziko in kemijo  ojoj, kako 
sem se ju sama učila, da sem potem lahko razlagala učencem. 
Leta 1978 sem dobila službo in  kot rečeno  tudi stanovanje 
v Črešnjicah. Tudi na tej šoli smo imeli kombiniran pouk, pravi
loma dvojni, občasno celo trojni. V Črešnjicah sem ostala vse 
do zaprtja šole leta 1988. Sledila so leta službovanja na Dobrni 
in v Novi Cerkvi; na teh šolah sem uživala s prvošolčki. Zadnjih 
15 let sem poučevala 3. razred na frankolovski šoli, z uvedbo 
devetletke pa sem enkrat dobila prvošolčke in z njimi ostala 
do 3. razreda. 
Marjan: Tudi jaz sem izkusil kombinacijo v Črešnjicah, kjer sem 
par mesecev nadomeščal ženo na porodniški. 
 
Marjan, vsa leta ste bili izključno v 4. razredu. Se vam je to 
zdelo kdaj monotono, utrujajoče? 
Marjan: Nikakor ne. Res sem vedno hodil v 4. razred, a smo z 
učenci domovali v prav vseh učilnicah, odvisno od števila otrok 
v posameznem letu. Ko smo iz dvoizmenskega pouka prešli 
na enoizmenskega, smo zaradi prostorske stiske nekaj let (do 
dograditve šole) imeli pouk tudi v stari šoli. Sicer pa je delo z 
otroki vedno pestro, razgibano, in kljub natančnemu urniku in 
določenim pravilom se vsak dan izriše v svojih niansah. 
Marija: Nič ne de, če se snov iz leta v leto ponavlja, ker se men
jajo učenci. Vsako leto je kombinacija otrok drugačna, zato 
tudi utrip v učilnici ni nikoli isti. Otroci so živa snov, ki jo »obde
lujemo«, pri njih ni univerzalnega recepta. Pri tej starosti otrok 
moraš v sebi vedno prebujati ustvarjalnost in domišljijo in si 
ne moreš dopustiti, da bi »zaspal«. Predvsem pa, če vstopaš v 
razred z veseljem in zavedanjem, da otroku nekaj daš za živl
jenje, za monotonost zmanjka prostora. 
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Je dejstvo, da sta bila dolga leta člana istega delovnega 
kolektiva, prednost ali slabost? Sta službo »nosila« tudi do-
mov ali sta jo popoldne dala »na OFF«?  
Marija: Prednost, zlasti v tem, da sva lahko doma v miru prede
batirala kakšne službene zadeve, skupaj kreirala nove ideje, naš
la marsikatero rešitev za težave. Narava našega dela je namreč 
takšna, da s prehodom iz šolskega v domače okolje službe ne 
moreš enostavno izklopiti. Domov prinašaš tako zadovoljstvo 
kot skrbi, tudi načrte za jutri v veliki meri snuješ doma. 
Marjan: Se je zgodilo, da sva tudi ponoči, ko se je kateremu od naju 
vsiljevala misel na šolo in zato ni bilo spanca, premlevala kakšno 
reč, ker sva jo oba dobro poznala. Prednost sem videl tudi v tem, 
da so bili Minkini učenci v bistvu moji predhodniki in sem že dobro 
vedel, kakšna generacija me čaka v naslednjem letu. Pravzaprav mi 
je žena delo lajšala že s tem, ker je s svojimi prijemi znala otrokom 
vcepljati delovne navade. Sam sem to le nadgrajeval z doslednost
jo, menim pa, da do otrok nisem bil preveč zahteven.  
 
Mnogokrat slišimo, da so otroci naši najboljši učitelji. Se 
strinjata s trditvijo? 
Marjan: Gledano skozi oči učitelja, ne v celoti. Je pa res, da 
nas otroci s svojo odgovornostjo, pozitivizmom, tekmovalnim 
duhom in še z marsičim v pozitivnem smislu mnogokrat pre
senetijo. Zlasti se to vidi pri razrednih urah in interesnih dejav
nostih, ko je več možnosti, da otroci izrazijo sebe, bodisi skozi 
pogovor, aktivnost, igro. Učitelji smo prevečkrat kot roboti in 
zaradi izpolnitve učnega načrta preveč hitimo, potem pa ti 
otroci dajo vedeti, kdaj je dovolj, kje se je potrebno ustaviti. 
Marija: Zgled učitelja mora biti na prvem mestu. Učitelji mno
gokrat nezavedajoč se, svoja čutenja prenašamo na otroke, kar 
ti »živi senzorji« hitro začutijo, njihov odziv pa je za nas povrat
na informacija. Gledano s tehnološkega vidika pa otroški do
jemljivosti odrasli kljub sprotnim izobraževanjem ne moremo 
slediti. Žal otroci elektronske dobe premočno vstopajo v virtu
alni svet in tako izgubljajo stik z realnostjo ter preslabo razvija
jo čustveno inteligenco. Še vedno sem namreč mnenja, da no
ben računalniški robot ne more nadomestiti človeka, njegovih 
čustev, dejanj in zgleda. 
 
Delo učiteljev je mnogo več kot le izpolnjevanje obveznega 
učnega načrta. Zagotovo sta na katere od projektov, ki so 
vama bili zaupani, tudi upravičeno ponosna. Lahko katere-
ga izpostavita? 
Marija: Tega je bilo veliko. Vodenje interesnih dejavnosti, pa 
zimske in letne šole v naravi, prirejanje raznih proslav in podob
no, to spada v delovne obveznosti učiteljev. Na manjših šolah 
kot je naša na Frankolovem, pa te marsikaj enostavno doleti, 
npr. funkcije v kolektivu, svetu zavoda, sindikatu…Sicer ne želim 
ničesar izpostavljati, mogoče le tole; v Črešnjicah, to je bila 4let
na šola, sem kljub kombiniranemu pouku vpeljala poučevanje 
na treh težavnostnih stopnjah, pač glede na sposobnosti oz. 
predznanje otrok in tako je večina črešnjiških otrok šla na pred
metno stopnjo z dobrim predznanjem. Temu bi danes rekli nivo
jski pouk, jaz pa sem ga vpeljala že veliko prej. 
Marjan: Ponosen? Na otroški pevski zbor, ki sem ga vodil pol
nih 35 let. V zboru je prepevalo povprečno 30 do 40 otrok. 
Naučili smo se veliko domačih ljudskih in umetnih pesmi, pe
smi domačih in tujih skladateljev. V celotnem službovanju je 
tako v otroškem zboru prepevalo preko 1000 pevcev. Večkrat 
je bilo tudi naporno, toda če nekaj delaš z veseljem, ni težko. 
Da je bilo delo lažje, sem se leta 1980 vključil v moški pevski 
zbor na Frankolovem in se obenem v njem izobraževal, in za
nimivo, tudi ideje sem marsikdaj dobival prav tam. 

 
Vsak učitelj bi lahko po zaključenem službovanju spisal knjigo 
raznoraznih dogodivščin. Se spominjata katere, ki bi zaradi 
časovne odmaknjenosti že zdavnaj šla v pozabo, pa vendarle 
ostaja, ker poboža dušo, morda predrami, zavrti čas nazaj? 
Marjan: Bilo jih je ogromno in težko se je opredeliti. Npr. v času 
bivše Jugoslavije smo snemali oddajo »Veseli tobogan«, v njej je 
prepeval tudi moj zborček. Otroci so zapeli krasno in ko jih je pov
ezovalec oddaje vprašal: »Kdo vas je to naučil?«, so vsi enoglasno 
in veselo zakričali: »Tovariš Marjan!«. To iskreno navdušenje me je 
takrat zelo ganilo in ga podoživim še vedno, ko pomislim nanj. 
Marija: Iz daljne preteklosti? V šoli v Črešnjicah sem čaka
la vodjo pohoda ‘Po poteh 14. divizije’, pa nisem vedela, kdo 
pride. Vstopil je visok, mlad moški in vzkliknil: »O, moja učitelji
ca!« Od presenečenja sem obstala kot pribita. Moj učenec, kat
eri? Pa že odrasel? Nisem ga prepoznala, dokler ni razkril, da je 
eden mojih prvih učencev iz Svetega Štefana. 
 
Bi ponovno izbrala učiteljski poklic? 
Marija: Absolutno. To je poslanstvo, zanj moraš biti rojen, tako 
tudi jaz čutim. Čeprav sem imela možnost delati v drugi branži, 
nisem nikoli niti pomislila, da bi šolo zamenjala npr. za pisarno. 
Administracija me ubija, tudi učitelji je imamo žal mnogo preveč. 
Marjan: Svoje delo sem vedno rad opravljal ne glede, kakšni 
so bili otroci. To je izziv, da poskušaš otroku v pozitivnem smis
lu povedati, kaj je prav in kaj ne. Nikoli mu ne smeš zameriti, 
če razmišlja drugače kot ti. Se pa v tako dolgi dobi notranje 
iztrošiš. Moja zadnja generacija učencev je bila res izvrstna in 
sem vesel, da sem lahko z njimi zaključil. 
 
Kaj bi v šolskem sistemu spremenila, če bi lahko? 
Marija: Otroke bi poslala leto kasneje v šolo. Obseg učnih načrtov 
naj bi vsaj delno oblikovali učitelji, ker sposobnosti otrok na določe
ni stopnji bolj poznajo, kot (naj ne zveni žaljivo) teoretični strokovn
jaki, ki jih dejansko pišejo. Učiteljem bi dala več pooblastil, saj v času 
permisivne vzgoje že preveč izgubljamo avtoriteto in spoštovanje. 
Tudi glede sodelovanja staršev gredo zadeve včasih malo predaleč. 
Da ne bo pomote, nujno je njihovo sodelovanje s šolo in obratno, 
otroku naj nudijo vso potrebno podporo, mu stojijo ob strani in 
ga vzpodbujajo v njegovih prizadevanjih, v stroko pa naj bi se vkl
jučevali le v smislu pregovora: »Le čevlje sodi naj kopitar.« 
 
Se »službotožje« že oglaša? 
Marija: Malo že, čeprav sva po stažu še mlada upokojenca. Ker 
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jih pogrešava, zlasti pa včasih manjka otroški živžav. Je pa res, 
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Oba sta polno zaposlena, tako z delom kot s hobiji, občasno 
poskrbita tudi za vnuke. Živita v zavedanju, da mora vsak krajan 
tudi kraju nekaj dati. Marjan je že dolga leta aktiven po pevski pla
ti, Marija nadaljuje svoje poslanstvo v Špesovem domu v Vojniku. 
Uro do dve na teden, ne za denar, temveč volontersko, opravlja 
delo knjižničarke in skupini oskrbovancev bere krajše zgodbice. 
Sicer pa se zakonca Čretnik rekreirata tudi na manjši njivi in vrtu, 
ki ju imata v Lembergu, na eko način pridelata večino vrtnin in 
zelenjave za vso družino. Sta ljubitelja narave, tudi gob, Marjan 
pridno ribari. Naj jima tudi zdravje dobro in dolgo služi! 
Dve uri zanimivega klepeta sta vsem prehitro minili, Marjan 
je odhitel na pevske vaje v stilu »Nimam več časa«, midve pa 
sva zaključili z ugotovitvijo, da ju učiteljski poklic kljub vsem 
odgovornostim ohranja mladostna, včasih tudi otročja.  
 

Sonja Jakop
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Njena vsebina je karseda vezana na njegovo dveletno bivanje 
kot kaplan v Novi Cerkvi v letih 1827 do 1829. Sam jih je označil 
za srečna. V vitrinah so razstavljena nekatera njegova dela in 
dela drugih o njem. V eni od vitrin je zgodba o nastajanju 
knjige o njegovih zbranih pridigah, ki so nastale v Novi 
Cerkvi. V vitrini boste našli tudi gradivo o postopku njegove 
beatifikacije. Razstavili smo tudi komplet razglednic z motiviko 
Nove Cerkve, ki so vezane na Slomška, tudi avdio kaseto in CD 
Dua Biser o Slomšku in nekaj video kaset. 
Na stenah lahko vidite njegovo rodbinsko drevo, njegov 
portret, ki ga je v pastelni tehniki izdelal gospod Jože Žlaus 
iz Globoč pri Frankolovem, tu je tudi oljni portret domnevno 
dekana Jožefa pl. Jakominija, ki je kot dekan zelo lepo sprejel 
Slomška v Novi Cerkvi, kamor je prišel za kaplana. V stenski 
niši imamo Slomškov mašni plašč, v katerem je maševal v 
Novi Cerkvi, pa kelih in  kar seveda sodi zraven  tudi misal 
ali mašno knjigo ter doprsni lesen kip Slomška, ki je delo 
domačina gospoda Karla Matka. 
Slomškovo misel na steni je izdelala gospa Katarina Kotnik, 

Slomškova spominska soba
Letos je 10 let od začetka delovanja Slomškovega projektnega sveta. V začetku leta ga je imenovala Občina Vojnik. 
Projekt je sprejel številne vsebinske sklepe, kako oživiti dragoceno duhovno in snovno dediščino blaženega škofa 
A. M. Slomška iz časa, ko je živel in delal v Novi Cerkvi (1827-1829). Večino pobud je dala tedanja članica sveta, žal 
že pokojna Jelka Hotko Samec. Od tega časa do danes smo uspeli vsako leto izvesti Slomškove kulturne dneve; 
tudi ta dogodek je del tega. V tem času smo v Novi Cerkvi pridobili relikvijo blaženega Slomška, izdali knjigo izbora 
njegovih pridig, ki so nastale v Novi Cerkvi, izdali smo komplet razglednic Nove Cerkve z motivi, ki spominjajo na 
Slomška, danes odpiramo njegovo spominsko sobo. 

sicer mojstrica kaligrafije, celostno podobo delno kašče in 
sobe je zasnoval oblikovalec Rafko Počivašek iz Celja, ki je 
oblikoval tudi Slomškovo knjigo pridig Ljubeznivi bratje in 
sestre ter komplet razglednic. Oblikoval je tudi napisno tablo 
ob potomki najstarejše trte na svetu, naše trte Mihaele, ki bo, 
kot kaže, tudi letos, v svojem tretjem letu, že obilno rodila. 
Vse je nastajalo z izrednim sodelovanjem in dobro voljo ter 
nasveti gospoda župnika in dekana Alojza Vicmana, Otona 
Samca, Špele Operčkal, Jožeta Žlausa, ki je za nedoločen čas 
posodil nekaj del iz Slomškovega časa, in tudi sam sem z 
veseljem postoril tisto, kar sem mogel in znal. 
Ostaja še kar nekaj nalog za jutri in pojutrišnjem. Slomšek nas 
združuje, sodelovanje župljanov in krajanov je izjemno, v zraku je 
duh ustvarjalnosti, veselega upanja v sončne dni. Videti in občutiti 
je, da nam je Slomšek zapustil mnogo več, kot je zbranega v tej 
sobi. Toda sami dobro veste, da je imel rad tudi »drobtinice«, 
danes mu eno podarjamo tudi mi. Slava velikemu Slovencu! 
 

Drago Medved
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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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.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

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

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

popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Izdelali se bodo Široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

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

BoŠtjan Švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Gospa Vesna, ki vodi studio, je povedala: 
»Vsakdo si ob tempu življenja, ki ga imamo danes, kdaj zaželi 
masaže, ki sprošča telo in duha. 
Masaža velja za najstarejši in najpreprostejši način zdravljena. 
Seveda mora biti opravljena strokovno, če želimo, da ima 
pravilni učinek. Pomaga pri stresu, napetih mišicah in ublaži 
razne bolečine, ki pa so najpogostejše v vratnem predelu, 
predelu ramen, hrbta, nog in stopal. Če bi se danes zavedali, da 
lahko masaža reši marsikateri zdravstveni problem, ne bi toliko 
posegali po zdravilih. 
Pri nas vam ponujamo veliko vrst različnih masaž, kavitacijo, 
bodywrapping in vibracijsko mizo po zelo ugodnih cenah. 
Prebudite svojo življenjsko energijo z masažo telesa in 

Po lepoto in  
zdravje v Studio Lotus
V Vojniku se je s septembrom odprl nov masažni studio LOTUS, prijazen salon, ki daje vtis intime in 
domačnosti. Pristop je individualen, oseben in se prilagodi željam in potrebam uporabnikov. Strokovno 
znanje zaposlenih je podkrepljeno z rednim izobraževanjem in usposabljanjem.

sproščanjem v našem salonu, v prijetnem okolju, ob nežni 
glasbi in prijaznem osebju,« je zaključila ga. Vesna.  
Zaupala je tudi telefonsko številko, na kateri so dosegljivi, in 
sicer: 051615721. Vabijo, da jih obiščete in se pri njih sprostite, 
olajšate bolečine in to omogočite tudi svojim najdražjim s 
podarjenim darilnim bonom STUDIA LOTUS. 
 

J. Vovk 
Foto: J. Vovk
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Župnik Anton Perger se je zahvalil vsem sodelujočim

Družini Brezovšek in Lenarčič

Nekdanja ključarja cerkve Device Marije Anica in Štefan Kačičnik

O
ST

AL
O 330 let cerkve Marija sedem 

žalosti v Vojniku
Na praznik Marijinega rojstva, 8. 9. 2013, je v župniji Vojnik potekala slovesnost v počastitev 330-letnice cerkve, 
posvečene Mariji sedem žalosti, ki stoji na hribčku nad Vojnikom in so jo Vojničani vzeli za svojo pod imenom 
Devica Marija. Na predpraznični večer so pripravili 4. koncert Marijinih pesmi, v nedeljo pa slovesno sveto mašo pod 
vodstvom celjskega škofa in apostolskega administratorja mariborske nadškofije dr. Stanislava Lipovška. 

V soboto, 7. 9. 2013, ob 18. uri se je pričel 4. koncert Marijinih 
pesmi v izvedbi devetih domačih zborov in skupin. Sodelovali 
so Erik, Filip, Karli Brezovšek in Peter Firšt, Vokalna skupina in 
spiritu, Cerkveni mešani pevski zbor župnije sv. Jerneja Vojnik, 
Dekliška vokalna skupina KUD France Prešeren Vojnik, Pevska 
skupina Društva kmetic Meta, Komorni zbor Forte, Ljudske pe
vke Taščice, Družini Brezovšek in Lenarčič ter Moški pevski zbor 
KUD France Prešeren Vojnik. Na zaključku sta zazveneli še sk
upni pesmi. Vse skupaj je bila najlepša molitev in čudovita čes
titka Materi Božji ob rojstnem dnevu. Prireditev sta povezovala 
Brigita Krajnc in Erik Brezovšek. 
V nedeljo je bilo nadvse slovesno, saj je praznično sveto mašo 
vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek ob somaševanju Anto
na Pergerja, Franca Brecla in Ivana Šumljaka. Škof je najprej 
blagoslovil nov oltar, ki so ga izdelali v Mizarstvu Kraljič, prav 
tako klopi, ki čudovito dopolnjujejo cerkveni prostor. Nato je 
sledil blagoslov barvnega okna s podobo Žalostne Matere 
Božje, ki ga je izdelal domačin Peter Martič. V nadaljevanju sve
te maše je škof nagovoril vernike k molitvi in poudaril pomem
bnost vseh zakramentov. Izpostavil je, kako pomemben je 
zakrament svetega zakona ter zakrament svetega mašniškega 
posvečenja. Oboje je darovanje. Vernikom je predstavil notran
jost cerkve, ki praznuje častitljivo obletnico in so jo predniki z 
veliko vztrajnostjo zgradili in ohranili kljub težavam, ki so jih 
spremljale. Za cerkev sedaj skrbi ključar Milan Krajnc, ki nad
aljuje družinsko tradicijo svojega očeta Slavka in mame Ivan
ke, ki sta skupaj s Štefanom in Anico Kačičnik in njuno družino 
preko petindvajset let skrbela za urejenost okolice cerkve in 

za vse, kar je bilo potrebno urediti v cerkvi. Krasilka cerkve je 
Marija Krajnc. Vse štiri cerkve, ki so del Župnije Vojnik, so lepo 
ohranjene in oskrbovane ter so ponos domačinov, prav tako 
tudi škofa Lipovška, saj je vojniška župnija, ki letos praznuje 
400 let, njegova rojstna župnija. Sveto mašo je spremljalo lepo 
petje mešanega cerkvenega pevskega zbora pod vodstvom 
prof. Tomaža Marčiča, ki je poleg orgelske spremljave vključil 
še nekaj mladih glasbenikov, ki so kot mali orkester spremljali 
zbor in so skupaj zaključili čudovito slavje. 

Milena Jurgec 
Foto Edi Fidler



31 17. oktober 2013  |  OgledalO 4/2013

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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NE BOJTE SE – ODPRITE VRATA BOG JE.

PETEK, 18. oktober 2013 Vzgoja za vrednote – Bogdan Žorž Zakaj misijon?
Srečanje s sodelavci Cerkve

SOBOTA, 19. oktober Oratorijski dan za otroke
Osmislimo svoje življenje 
Mladi na Vasi – pevka Meta Horvat

Zakaj Bog in pika? 
Sveta maša z bolniškim maziljenjem ter 
srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih.

NEDELJA, 20. oktober Vrednote v družini
Srečanje z ministranti, otroškim pevskim 
zborom in koledniki

Bog je? Kdo je Bog?
Blagoslov otrok in njihovih staršev
Sveta maša v Špesovem domu.

PONEDELJEK, 21. oktober Najin odnos – najina priložnost 
– Dani in Vilma Siter

Bog se razodeva 
Priložnost za osebno srečanje z misijonarjema

TOREK, 22. oktober Večerni pohod k podružnični cerkvi 
Sv. Katarine v Lembergu 

Bog in proti-bogovi
Priložnost za osebno srečanje z misijonarjema 

SREDA, 23. oktober Večer za ženske in 
večer za moške vseh stanov

Bodimo sveti, kakor je Bog svet
Srečanje s samskimi in ovdovelimi.

ČETRTEK, 24. oktober Športno duhovni večer 
v dvorani POŠ Nova Cerkev 

Bog je pravičen
Obisk bolnikov na domu
Sveta maša v Psih. bolnici Vojnik

PETEK, 25. oktober V službi Cerkve – v službi vseh nas 
Srečanje sodelavcev Cerkve 

Bog odpušča 
Obisk bolnikov na domu

SOBOTA, 26. oktober Sveta maša z bolniškim maziljenjem 
srečanje bolnikov in ostarelih

Bog potrebuje mater
Mini oratorij za mladino

NEDELJA, 27. oktober Med dobičkom in pravičnostjo – srečanje za 
podjetnike in zaposlene na  vodilnih mestih  

Jezus – Bog med nami 
Slovesen sklep misijona.

Misijonarja: brata kapucina 
Marko Senica in Klemen Verdev.

patra klaretinca 
Branko Cestnik in Andrzej Koch

Misijon je predvsem duhovno dogajanje župnije vsakih 10 
let. Ne dopustimo, da za nas brez njega mine 20 let. Vzemimo 
si čas za srečanja, ki nas nagovarjajo s svojo vsebino. Odvrzimo 
v osebnem pogovoru ali spovedi vse, kar nam teži vsakdan. 
Privoščimo si mašo, kjer nam Jezus na dotik – v svetem obha
jilu ponuja svojo božjo moč za zdravje srca in duha. Dobro 
opravljena spoved je bistveni del misijona. Priložnost za spo
vedovanje bo vsak dan pred mašo, med mašo in po maši. Za 
osebni pogovor se dogovorite z misijonarjem.

SVETI MISIJON V ŽUPNIJAH NOVA CERKEV IN VOJNIK, 18. – 27. 10. 2013
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Prijavilo se nas je 22 oskrbovancev, tako da nas je moral kombi 
kar trikrat zapeljati. Zraven so bile še terapevtke, tako da se je 
ena skupina z njihovo pomočjo kar peš napotila do Dobroti
na  pač tisti, ki so ocenili, da to zmorejo. Med njimi je bil tudi 
91letni Jože Tratnik. 
Ko smo prišli v turistični objekt na Dobrotinu, je bilo že vse pri
pravljeno: pogrnjene mize in na njih razne dobrote in pijača. 
Ko smo se vsi zbrali, nas je najprej pozdravila Andreja, Franjo 
Marošek pa se je osebju zahvalil za lepo prireditev, vse pris
otne pa pozval, da dodamo vsebino z dobro voljo s petjem, z 
recitacijami, pripovedovanjem šal itd. Sam je recitiral pesem 
»Naša ljubezen«, katere se je spomnil še iz mladostnih dni. 
Povabili so nas k zakuski, česar pa ni bilo treba dvakrat reči, saj 
so dobrote kar same vabile  s krožnikov se je smejala svinjina v 
raznih oblikah: prekajena vratovina, klobase, pečenka, kuhana 
slanina, siri, zraven pa pestra izbira solat: paprika, paradižnik, 
čebula, francoska solata, vse okusno pripravljeno. Zraven je 
dišal še svež domači kruh, da so se nam sline kar cedile. Čeprav 
nismo bili lačni, smo z užitkom posegli po ponujenih dobrotah 
in vse skupaj zalivali še z različnimi pijačami. 
Ko smo se naužili dobrot, je stanovalec, harmonikar Videc An
ton, zaigral nekaj poskočnih melodij. Zatem smo se napotili 
proti Dobrotinovi domačiji. Tam smo se ustavili pred spomins
ko ploščo in se seznanjali s trpljenjem Dobrotinove rodbine. 
Na pragu nas je dočakala gospa Zefka, ki je še edina živa od 

Naš piknik na Dobrotinu
V septembru je Špesov dom v Vojniku organiziral piknik za varovance tega doma na Dobrotinu. 
Organizatorka je bila Andreja Pajenk, socialna delavka, pomagale pa so ji še druge zaposlene Špesovega 
doma in prostovoljke Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Vojnik. 

nekdaj številne in mogočne družine. Na kmetiji sedaj gospo
dari njena hči z možem. Zefka je prestala vso gorje, ki si ga je 
nacistična zver izmislila. Iz ujetništva se je vrnila s sestro na 
popolnoma opustošeno domačijo. Takrat pa se je začelo novo 
gorje, saj sta bili sami, nihče jima ni pomagal obnoviti kmeti
je, oblast pa je nanju pritiskala z davki in z obvezno oddajo. 
Mnogi naši stanovalci te zgodbe niso poznali. Domači so nam 
povedali, da obstaja o tem knjiga »Dobrotinovo«, a jo ima pri 
nas v domu samo en stanovalec  in ta knjiga gre iz rok v roke. 
Prav bi bilo, da bi v domski knjižici bila vsaj dva izvoda te kn
jige. Stanovalci naj bi bili bolj seznanjeni z življenjem in trpljen
jem tukajšnjega prebivalstva v preteklosti. 
Ko smo se vrnili h gostišču, smo posedli pod brajdo, kjer je 
stanovalec Jože Tratnik s svojo harmoniko dal ton ljudskim 
pesmim, ki smo jih družno zapeli. Prostovoljke in zaposlene 
Špesovega doma so se potrudile in nam postregle doma nare
jeno pecivo, veselo razpoloženje se je nadaljevalo. Vsi smo se 
sprostili in z dobro voljo dočakali kombi, ki nas je potem zapel
jal nazaj v Dom. Nekateri pa so se zopet opogumili in vzeli pot 
pod noge ter se peš vrnili. 
Vreme nam je lepo služilo, kar je prispevalo k še boljšemu raz
položenju. Še enkrat lepa zahvala organizatorjem za lepo pri
pravljeno popoldne. 
 

Franjo Marošek, stanovalec Špesovega doma
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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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.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

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

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

popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

BoŠtjan Švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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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.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

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

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

popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

BoŠtjan Švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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 Zasebna samoplačniška 
zobna ambulanta

 

Raid Wahibi 

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

Delovni čas po dogovoru 
na tel. št. 031 745 927.

- estetske storitve konzervative 
  in protetike
- najsodobnejše tehnike
  zdravljenja z zobnim laserjem
- implantati
- zdravljenje zob in dlesni
- ekstrakcije zob
- čiščenje zobnih oblog z 
  UZ čistilcem in peskanjem

O
ST

AL
OŠOS začel kampanjo  

Grem z javnim …
Ob Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, je Študentska organizacija Slovenije 
(ŠOS) pripravila kampanjo Grem z javnim … Z njo želi osveščati dijake in študente o pomenu varovanja okolja 
s tem, ko namesto vožnje z avtomobilom za prevoz uporabljajo javni potniški promet. Partnerja projekta sta 
tudi ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter civilna iniciativa Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in 
tobačno kontrolo. 

Prometni zastoji, kolone vozil na vpadnicah v 
mesta, polna parkirišča … Vse to so prizori, ki 
se vsakodnevno pojavljajo predvsem v večjih 
mestih. Akciji Evropski teden mobilnosti se je 
letos pridružil tudi ŠOS, ki želi mladim na svoj 
način predstaviti prednosti vožnje z javnim 
potniškim prometom in vplivati na njihove 

navade. ŠOS je v ta namen na svoji Facebook strani pripravil 
nagradno igro, kjer lahko mladi objavljajo svoje fotografije, 
kako uporabljajo različna javna prevozna sredstva. Mladi lahko 
pod sliko tudi pripišejo, zakaj se raje vozijo z javnim potniškim 
prometom in tako po načelu zgledi vlečejo v to prepričajo tudi 
druge. Fotografije bodo lahko oddali do nedelje, 22. septem
bra, prijatelji in drugi pa bodo slike lahko všečkali še teden 
dni dlje. Med tiste, ki bodo objavili svoje fotografije, in tiste, ki 
jih bodo všečkali, bomo razdelili kup bogatih nagrad, ki so jih 
prispevali partnerji projekta in drugi. 
 
Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Sloveni-
je, je ob tem povedal: »Evropski teden mobilnosti je pravi čas, da 
opozorimo na pomen javnega potniškega prometa za izboljšanje 
kakovosti bivanja. Uporaba javnih prevoznih sredstev je ne le hitra, 
priročna in ugodna za dijaški in študentski žep, ampak tudi prispe-
va k manjšemu izpustu toplogrednih plinov, zmanjšanju hrupa in 
hitrejši pretočnosti prometa. Odločitev, da gremo z javnim, je za 

nas mlade več kot le fraza. Želim si, da bi prav mladi postali prvi 
nosilci trajnostne mobilnnosti in zelenih rešitev.« 
 

Tina Dolenc 
Predstavnica odnosov z javnostmi 
Študentska organizacija Slovenije

Špesov dom starejših 
občanov Vojnik
Organizira za vse krajane brezplačne meritve : 
- KRVNEGA TLAKA,
- SRČNEGA PULZA in 
- KRVNEGA SLADKORJA. 
 
Meritve bodo potekale v prostorih Špesovega doma v Vojniku v: 
PONEDELJEK, 21. 10. 2013, od 10. do 12. ure. 

Poskrbimo za svoje zdravje, še preden se pojavijo znaki bolezni 
srca in ožilja! 

 VABLJENI! 
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prostovoljcev v IZOLI
Vsakoletno srečanje prostovoljcev projekta “Starejši za stare
jše” je tokrat potekalo v Izoli.Kar 5 avtobusov iz vseh naših 
bližnjih občin Celja se je odpeljalo na Primorsko. V enem izmed 
avtobusov je bilo prisotnih tudi 13 občanov občine Vojnik sk
upaj z prostovoljci iz Dobrne, Vitanja, Zreč in Hudinje.
Celotno skupino je povezovala Tatjana Kotnik, nekdanja Voj
ničanka. 
V Izoli smo bili deležni sprejema in pozdravov vseh prostovolj

cev Primorske in zamejstva, predstavnikov občin in društev in 
nenazadnje tudi pokrajinskega predsednika Emila Hedžeta, 
Ivanka Tofant in predstavnica tega projekta iz Ljubljane ga. 
Rožca Šonc in tudi Mateja KOŽUHNOVAK, ki je pravzaprav 
pobudnica tega projekta. Izkušnje, mnenja smo izmenjali med 
seboj in ugotovili, da se srečujemo na terenu z vso večjo krizo 
pri starejših ljudeh, katerim bomo morali nameniti še več po
zornosti. Na podeželju te zadeve potekajo tudi bolje, kot v 
mestih. V mestnih stanovanjih se starejši ljudje bolj zapirajo 
med štiri stene in se izogibajo druženja in celo boje se priznati, 
da bi potrebovali pomoč. 
Srečanje prostovoljcev je torej zelo pomembno. Izmenjava 
izkušenj, mnenj pripomore, da si posamezni prostovoljec lah
ko pomaga na terenu z vsemi informacijami, ki jih dobimo v 
pogovorih prav na teh srečanjih. 
Naslednje srečanje bo na Celjskem oz. v Zrečah. Takrat pa 
bomo tukaj gostili primorske prostovoljce. 
 

Tatjana Kotnik

Povabilo Turističnega 
društva Nova Cerkev
Pravijo, da so naše vasi in nam ljubi ljudje tako lepi, kot 
jih vidimo s srcem in šele nato z očmi. Delite z nami svoje 
fotografije in sodelujte na razstavi, ki jo pripravlja TD Nova 
Cerkev vsako jesen v kapeli sv. Mihaela. 
Odločili smo se, da povabimo vse, ki imate stare fotografije 
vaše vasi, posebne posnetke vaše hiše, lepega drevesa, brežine 
potoka, izdelka ali posnetka vašega starega očeta, soseda, 
da se oglasite. Posnetek je lahko tudi nov, vendar mora biti 

fotografija estetska in mora predstavljati človeka ali stvar, ki je 
iz naše krajevne skupnosti. Najlepše fotografije bomo izbrali in 
jih razstavili. Rok za oddajo fotografij je 20. oktober, lahko jih 
pošljete po elektronski pošti na naslov: ales.stolec@t1.si 
Vse informacije daje predsednica društva Zvezdana Stolec. 
 

Lea Sreš

Dobrovoljčkova rekreacija
Društvo Dobra volja iz Pristave smo organizirali 2. Dobro-
voljčkovo rekreacijo pohod in kolesarjenje. Zaradi slabe 
vremenske napovedi se je kolesarjenja udeležilo manj 
udeležencev. 

Približno 40 pohodnikov se nas je odpravilo proti Svetemu 
Tomažu, in sicer po dveh poteh. Najbolj korajžni so šli čez Gradišče, 
drugi z malimi otroci pa po krajši poti mimo Hude luknje. Na 
Svetem Tomažu smo se malo okrepčali v planinskem domu. 
Po vrnitvi smo se najedli dobrega golaža in malo popili ter 
malo poklepetali ter se rahlo utrujeni v popoldanskem času 
vrnili domov. 
 

Ivanka Plešnik
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doma na jesenskem izletu

Kot vsako leto, smo se zaposleni v Špesovem domu tudi 
letos odpravili na jesensko potepanje.
Za cilj smo si izbrali Nacionalni park Plitvice. Prelep in topel 
septembrski dan je bil kot nalašč za obisk čudovitih jezer in 
dolg sprehod po neokrnjeni naravi, obenem pa polnjenje 
akumulatorjev za dolgo in hladno zimo, ki je pred nami. 
Dan smo ob povratku domov zaključili dobre volje v prijetnem 
gostišču, tale spominska fotografija pa je nastala pri enem od 
slapov, kjer se voda preliva iz jezera v jezero. 

Elči Gregorc

Vojniški animatorji so se 
izobraževali

15 animatorjev, ki v Vojniku vodijo oratorij in ostale dejav-
nosti za mladino, se je v petek, 27. 9. 2013, in v soboto, 28. 
9. 2013, v prostorih Župnije Vojnik izobraževalo v šoli za 
animatorje. Vodili so jo Fani Pečar, Samo Lučnik in Patrici-
ja Slakan, člani Slovenske šole za animatorje –Mariborske 
metropolije, sodeloval pa je tudi duhovnik Ivan Šumljak. 
Animatorji so preko štirih sklopov spoznavali načine animiranja, 
kaj je delo animatorja, kaj je skupina in kakšno je delo v skupini, 
načrtovanje dela, poleg tega pa pomembnost delovanja anima
torja v župniji in njegovo pričevanje z delom in obnašanjem.
Animatorji so hvaležni voditeljem, ki so jim prostovoljno 
prenašali svoje znanje in izkušnje.  
 

Milena Jurgec

Lučka gori že pet let
Nagrobna sveča je simbol spomina, njeno ohišje pa vedno 
manj okoljska obremenitev. In prav je tako.
Prav je, da se ozremo po naši okolici in predstavimo ljudi, ki 
vztrajajo v samostojnem podjetništvu. Pravijo, da je obdobje 
petih let čas, ko se pokaže, če je človek vztrajen in podjeten. 
Takšen je samostojni podjetnik, lastnik Svečarstva Lučka, 
ki izdeluje in prodaja sveče. Prodajalno obiskujejo kupci iz 
okolice, ki se zaradi kvalitete radi vračajo. 

Moj obisk v svečarstvu Lučka v Lembergu pri Novi Cerkvi je bil 
namenjen predvsem temu, da izvem, kako poteka proizvodnja 
in, kar je še pomembnejše, razgradnja sveč. Slovenci smo 
znani kot veliki porabniki sveč. Pogovorila sem se z Igorjem 
Lužarjem, ki je povedal, da so njihove sveče kvalitetne, polnjene 
izključno s parafinom, kar podaljša čas gorenja sveče. Material 
je prilagojen letnemu času oziroma zunanji temperaturi in 
tališču parafina. Sveče sestavljajo ročno. Vse sveče so izdelane 
iz razgradljivih materialov, podjetje je vključeno v skupni 
sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga izvaja 
družba Prons. In kako se ugotavlja višina dajatve za razgradnjo 
odpadnih sveč? Podjetnik je dolžan štirikrat na leto javiti 
količino prodanih sveč. Cena razgradnje za kilogram prodane 
teže nagrobnih sveč je 0,06 centov, za elektronske sveče pa 
0,125 centov. 
Prepričana sem, da boste tisti okoljsko ozaveščeni ob peti 
obletnici poslovanja Lučke z manj slabe vesti izbrali svečko, saj 
vas vabijo z akcijskimi cenami v oktobru. 
 

Lea Sreš



36 17. oktober 2013  |  OgledalO 4/2013

D
RU

ŠT
VA

Pod šotorom pa so vinogradniki izvedli zdaj že tradicionalno 
zbiranje grozdja za društveno vino VOJNIČAN ter tekmovanje 
v praženju krompirja. Vinogradniki so darovali 438 kg grozdja 
s sladkorno stopnjo 83 OE. Največ grozdja, 42,6 kg, je prinesel 
Miran Kovač, 90 OE, Zdravko Bizjak 42 kg, 95 OE, Peter Mar
tič40 kg, 83 OE. Najtežji grozd je bil last Ota Potočnika in je 
tehtal 1035 gr –sorta kraljica vinograda. Najslajši grozd pa je 
dozorel na trti beli pinot 102 OE Franca Kuzmana, sauvignon 

Potomki 400 let stare trte  
z Lenta v Vojniku in Novi 
Cerkvi sta potrgani
Ob lepi udeležbi ljubiteljev grozdja, vinske kapljice in predvsem druženja se je pred občino Vojnik, kjer domuje 
vojniški ponos TRTA –potomka z Lenta –zgodil lep kulturni dogodek: VIII. VINSKA TRGATEV. Pred številno publiko, 
letos jih je bilo zaradi viška trgatev malo manj, so številni TRGAČI potrgali 33 res lepih velikih grozdov brezhibno 
negovane trte (Franci Dajčman). Med njimi je bil tudi starosta vojniških vinogradnikov, 85-letni Silvo Kroflič, ki v 
tej častitljivi starosti (razen škropljenja) še sam obdeluje vinsko trto. Trgatvi se je svojimi 17 grozdi pridružila tudi 
sestrica TRTA MIHAELA, ki jo v Novi Cerkvi z veliko ljubeznijo neguje njen viničar Viki Štokojnik.

101 OE Petra Martiča in sauvignon 100 OE Martina Brežnika. 
Tekmovanja v praženju krompirja se je udeležilo 6 ekip. Na
jboljši krompir pa je uspel naslednjim ekipam: Društvu Dobra 
volja iz Pristave, Pri veselem Kotličku (g. Vrenko) in ekipi Turis
tičnega društva Vojnik. 
Za lepo uspelo prireditev, ki je namenjena vsem Vojničanom, 
so zaslužni vsi, ki so na kakršenkoli način sodelovali. Ob tej 
priložnosti posebej omenimo pedantnega, domiselnega pod
predsednika društva Francija Kuzmana, ki ima na skrbi društ
vene finance, njegovi predlogi, ideje pa so upravnemu odboru 
nadvse dragoceni. V društvu pa so mu še posebej hvaležni za 
skrb, da se vinske kraljice pri nas dobro počutijo, ter skrb okoli 
organizacije. To je zahtevno delo! 
V družbi vinske kraljice Slovenije Neže Pavlič, neumorne mod
eratorke Polonce, moškega pevskega zbora iz Nove Cerkve, 
pihalne godbe iz Ljubečne, Arclinskih fantov ter najmlajšega 
člana društva Domna Jevšenaka s svojo skupino VIŽARJI smo 
preživeli lep sobotni dopoldan. 
Vse vojniške občane pa lepo vabimo na VII. MARTINOVANJE  
KRST MOŠTA 9. 11. 2013 ob 10. uri v šotoru v Vojniku. Spet bo 
en lep kulturni dogodek. 
 

Pavle Leskovar 
Foto: J. Vovk 
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Vinogradniki radi 
pogledajo k sosedu
Če kdo, potem si znajo vojniški vinogradniki res popestriti 
dni. Tako zimske, pomladne, poletne, še najbolj pa jesen-
ske, ko obirajo sadove celoletnega dela. Tik pred tem pri-
jetnim opravilom pa so si privoščili svojevrsten izlet kar 
po domačih kleteh. »Preko 50 se nas je zbralo že navsez-
godaj. Iz Socke smo jo mahnili v hrib in kmalu prispeli do 
prvih gostiteljev Štimulakovih, ki imajo ne le lepo urejeno 
domačijo, temveč tudi vzorno urejeno klet,« začetek poti 
opisuje predsednik Vinogradniško-vinarskega društva 
Mirko Krašovec. 
Ve se, da brez okrepčila niso krenili dalje, čeprav pred njimi 
ni bila ravno dolga pot do Felicijanovih. »Tam nas je pričakal 
gospod Herman s harmoniko. Poleg dobre postrežbe in res 
dobre kapljice smo občudovali izredno strokovno urejeno 
brajdo z žlahtno trto laški rizling,« je videno strokovno opisal 
Krašovec. 
Tudi pri Skutnikovih ni bilo nič drugače. Dobro vino skupaj 
z ostalimi dobrotami jim je kljub že razmeroma polnim 
želodcem še vedno teknilo. Ob zvokih glasbe pa je vse skupaj 
postajalo še bolj veselo. Naslednja postaja so bili Močenikovi, 
kjer so vsi ostrmeli ob pogledu na … »Kakšne fige,” smo dejali 
skoraj v en glas, ko smo ob vhodu v klet zagledali mogočno 
drevo, kakršnega še v Primorju težko najdeš. Vsi smo trgali z 
nje, pa se drevesu to ni prav nič poznalo,« ne more pozabiti 
Mirko, ki ima, ko gre za vegetacijo, še posebej izostren vid. 
Najbrž veste, kaj je sledilo. Spet dobro vino in hrana. 
Naslednja postaja, graščina Socka, je bila vsaj nekoliko bolj 
oddaljena. »Mnogi od nas graščine še niso videli od blizu, 
niti nismo poznali njene zgodovine. O vsem tem nam je 
pripovedovala Mira Šeško. Občudovali smo mogočna drevesa, 
ki naj bi jih lastnikom v času največjega razcveta graščine 
podarjali obiski, ki so prišli iz daljnih, eksotičnih krajev. Zato 
so grajski parki in vrtovi polni prelepih dreves, kar se še kako 
splača ohraniti,« je poudaril rojeni vrtnar Krašovec. 
»Naslednja postaja so bili Kokovi. Tudi tam smo bili deležni 

velikodušnega gostoljubja in tudi njihove trde in tekoče 
dobrote so šle v slast. Ob vračanju smo se ustavili pri 
Šeškovih, kjer so nam pripovedovali o konjerejstvu, športnih 
tekmovalnih konjih, razkazali so nam tudi kovaško delavnico,« 
je opisoval sogovornik. 
Nazadnje so se ustavili pri Potočnikovi trojki, pri bratih Alojzu, 
Jožetu in Otu. »Znana gostoljubnost Potočnikovih fantov 
se je takoj pokazala, saj so nas hitro postregli z dobrotami in 
vrhunskim vinom. Pri Jožetu smo občudovali še njegov raj na 
zemlji v obliki zares lepo urejene zidanice in okolice, pri Otu pa 
zgledno urejen vinograd. Pravzaprav ni bilo postojanke, kjer 
ne bi naleteli na zgledno urejen vinograd. Ni bilo hiše, kjer nas 
ne bi pogostili. Postrežbe so bile tako bogate, sploh pri Otu, 
kot da bi prej cel dan kopali v vinogradu. In ni bilo zidanice, v 
kateri ne bi poskusili vrhunskega vina. Iz srca se zahvaljujemo 
vsem,« je zaključil Mirko in ob tem izpostavil še Mirana Kovača, 
njihovega neumornega člana (podrobneje je ta poosebljena 
pridnost opisana v drugem članku), ki je peti pohod od kleti 
do kleti organiziral, na koncu pa je še vse pohodnike kar s 
traktorjem in prikolico zvozil domov. 
 

Mirko Krašovec, Rozmari Petek 

Pri Miranu in Hedviki 
Kovač na Dednem vrhu 
je prelepo
Tako so ugotavljali številni vojniški vinogradniki, ki so se 
udeležili II. zaključnega predavanja v taki obliki (lani v vi-
nogradu predsednika društva Mirka Krašovca v Brnici). Na 
terenu so hoteli pogledati in z vrhunskimi strokovnjaki 
ugotoviti, kako uspeva vinska trta in kakšna je vinska ka-
pljica v kleti oziroma kaj so se v tem letu naučili. Letos pa je 
bil poudarek na praktičnem prikazu škropljenja vinske trte.

Skupinska fotografija pohodnikov



38 17. oktober 2013  |  OgledalO 4/2013

In pri Miranu ter Hedviki Kovač na Dednem vrhu so imeli kaj vi
deti: po »šolsko« obdelan vinograd, visoko tehnološko oprem
ljeno klet ter lepo urejeno okolje. Vino šestih sort pa je tako, da 
bi ga še »angelčki« pili. Kako se je prileglo k odlično pripravl
jenemu pasulju in domačemu kruhu! 
Lep ambient še kako poživljajo prelepi cvetlični aranžmaji. Tu 
imata urejeno vse v »nulo«, to je pravi mali raj, so hvalili in se 
čudili hvaležni obiskovalci. Na vsakem koraku se vidi, da je vse 
narejeno z veliko ljubiteljsko ljubeznijo do narave ter veliko 
gostoljubnostjo do svojih gostov. Gospa Kovač je stalni spon
zor peciva in kruha, pa naj bodo to društvene prireditve ali de
lovni sestanki. Njeno delo smo lepo opisali v ZBORNIKU ob 10. 
obletnici društva. Nekaj izvodov je še na razpolago. 
Podpisani tajnik društva se dobro spominja velikega ra
zočaranja mladega fanta Mirana, ko je komisija na ocenjevanju 
vin leta 2005 in2006 izločila prinešena vzorca. Na vsak način 
je nato hotel ugotoviti vzrok napake v vinu. In z vztrajnostjo 
in stalnim izobraževanjem mu je v dolgih letih uspel izjemen 
napredek. Člani društva so hitro opazili prizadevnega člana in 
ga povabili v upravni odbor. To je bil zadetek v polno. 
Miran Kovač je član VVD Vojnik od ustanovitve dalje. Star vino
grad zasajen s samorodnicami je posadil s sortami sauvignon, 
kerner, chardonnay, renski rizling. Tekom let je vinograd obde
loval po vseh strokovnih nasvetih. Sedaj lahko rečemo, da je to 
učni vinograd – po šolsko obdelan. 
Prav tako je postopoma urejal tudi vinsko klet, ki je trenutno 
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višek moderne tehnologije (vso kletarjenje je vodeno raču
nalniško). Nabavil je tudi ostale moderne delovne stroje (gos
eničar, pnevmatska preša, inox posoda …). 
Z veliko zavzetostjo po dvigu kakovosti vina mu je uspelo, da 
mu je kot popolnemu ljubiteljskemu začetniku do sedaj na 
ocenjevanju vin v domačem društvu uspelo dobiti 3 srebr
ne, 27 zlatih medalj, 13 brentačev za prvake sort, 1 šampiona 
za najvišjo oceno za vino rednih trgatev ter naziv VINAR leta 
2012. Uspešno sodeluje tudi izven domačega kraja. Z naštetim 
je prepričal, navdušil tudi priznane strokovnjake. Med vino
gradniki si je s svojim strokovnim znanjem pridobil velik ugled, 
nekaterim pa je celo mentor. 
Velik pa je tudi njegov delež strokovnega dviga VVD. Ocen
jevanje vin, kletarski večer, praznik vina, kletarjenje vina VO
JNIČAN, pohod od kleti do kleti, maškarada v Novi Cerkvi, 
salamiade so projekti, kjer je njegov delež nepogrešljiv. Ima 
izjemne organizacijske sposobnosti in miren značaj! 
Zelo velik je njegov prispevek pri izdaji ZBORNIKA, biltena ob 
vsakoletnem ocenjevanju vin, biltena s salamiad, spiskov vin 
ob pokušinah … 
V svojem vinogradu in kleti je gostil številne goste med njimi: 
Društvo vinogradnikov Polič Štore, leta 2006 predavanji Zims
ka rez in Zelena dela, leta 2013 pa predavanje o škropivih –
vsakič je bilo po okoli 100 udeležencev. 
Tudi v župniji sv. Jerneja v Vojniku aktivno sodeluje pri projek
tih: butare na cvetno nedeljo, licitacija krač na praznik sv. An
tona, blagoslov vina pri sv. Tomažu … 
Na Dednem vrhu smo preživeli lepo popoldne. Zanimivo, da 
pa je po veliki vročini in suši ravno takrat močno deževalo. 
Gostiteljema hvaležni vinogradniki izrekajo velik HVALA. 
 

Pavle Leskovar 
Foto: J.Vovkwww.mojaobcina.si/vojnik
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Na zadnjo avgustovsko soboto, ki je zasijala v krasnem, sončnem 
v dnevu, smo se člani Turističnega društva in PGD Frankolovo 
odpravili skupaj na izlet. Izbrali smo relacijo, povabili člane in 
šli. Tokrat smo izbrali zamejsko Italijo: Oglej, sedež oglejskih 
patriarhov, Gradež –otok sonca, grad Miramar pri Trstu in Trst. Trst, 
ki je še vedno malo naš, čeprav so zgodovinska dejstva drugačna. 
Seveda smo se vmes podkrepili z dobrim kosilom na enem izmed 
kmečkih turizmov na krasu. Ko pa smo ugotovili, da je lastnica tega 
turizma Štajerka, naše gore list iz Teharij, smo se kar težko poslovili. 
Vodič Andrej iz agencije Autentica nam je na zanimiv način 
razlagal zgodovinske in druge zanimivosti, svojo razlago pa 
začinil z jezikom starih Tržačanov, ki je slovenski, vendar zveni 
čisto drugače, za nas mnogokrat smešno. 
Skratka, nekaj smo se naučili, videli veliko lepega in se imeli lepo. 
Poleg prijetnih vtisov, ki smo jih prav po zaslugi simpatičnega 
vodiča Andreja odnesli iz Ogleja, Gradeža, gradu Miramar ter iz 
Trsta, se bomo še nekaj časa ob srečanju udeležencev tega izleta 
spraševali: »A ni blo fajn?« ´ 

Irma Blazinšek 

Potepanje po zamejski Italiji
Kaj je lepšega kot potepati se po tujih mestih, plezati po okoliških vrhovih, vzpeti se na najvišji vrh, plavati v 
jezeru ali morju, obiskati različne zanimivosti in znamenitosti, skratka »odklopiti se«. Zato društva za svoje 
člane pripravljamo izlete in druženja, da se na prijeten način seznanjamo z zgodovino, naravnimi lepotami, 
kulturo in življenjem ljudi. Različne zamisli in ideje, ki jih na izletih srečamo, mnogokrat želimo prenesti tudi v 
domače okolje. 

Organizator nagradne igre: Prims d.o.o.  
Izdelava nagradne igre: MOBINIA, d.o.o.

  Moj
Prihranek

www.cikcak.si

MojaObčina.si podarja 
telefon HTC One!

Bi ga imel/a?

Spletna stran:
bit.ly/OSvojiHTC3 QR koda:

Sodeluj tukaj:

Ostale nagrade:

Sony hišni kino

Knjiga Jamie Oliver
30 miut za kosilo
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V parku pri graščini  
je prijetno dišalo ...
Seveda je dišalo, saj se je v soboto, 14. septembra 2013, na Frankolovem že tretjič kuhal golaž. Golaž je jed, ki 
ga največkrat postrežejo na večjih prireditvah, saj je najboljši tisti, ki se kuha v kotlu z veliko mesa in čebule 
ter začimb. Ni pa dovolj samo to, potrebna sta še veselje in ščepec skrivnosti, ki ju vsak kuhar po svoje vmeša 
v vanj. Ta vonj, ki se je širil med starimi kostanji graščinskega parka, posebno pa intenziven je bil ob koncu 
kuhanja, je privabil veliko obiskovalcev, tako da ga je v trenutku zmanjkalo. 
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Kot je že običaj, smo povabili skupine iz občine Vojnik pa tudi 
od drugod, da pridejo in pokažejo, kako pa oni to delajo. Izmed 
deset prijavljenih skupin se jih je kuhanja lotilo osem, in sicer so 
se opogumili naseslednji: Turistično kulturno društvo Globoče, 
Društvo Dobra volja iz Pristave, Turistično društvo Nova Cerkev, 
društvo Talon, PGD Frankolovo. Turistično društvo Frankolovo, 
Bogdan Lilija ter Jure Klepec in Vanja Mramor, ki sta prišla iz Lju
bljane. Da kuhanje ne bi bilo tako enostavno in bolj zanimivo, 
smo organizatorji letos za kurjenje pripravili drva. Ampak mo
jstri se tudi tega niso ustrašili, ob 9.30 so se lotili kuhanja. 
Strokovna komisija v sestavi Branko Špes, Matjaž Pinter in 
Dušan Horvat je budno opazovala skupine in beležila točke. 
Prireditev je povezoval Zdenko Lednik –Maks, da pa bi skupine 
lahko mešale po taktu, jih je prišla vzpodbudit Joškova banda.  

Dan kot umit, sončen in ne prevroč je bil kot nalašč za takšno 
druženje. 
Vsi sodelujoči so prejeli priznanja, predpasnike in prospekt 
društva, prve tri skupine pa so poleg zgoraj naštetega prejele 
tudi medalje (zlato, srebrno in bronasto) in darilne bone za 
kosila, ki so jih prispevali: LEJ, gostilna pri Luku iz Vojnika, ki ga 
vsi poznamo iz TV oddaje »Gostilna išče šefa«, Gostišče Turist 
Frankolovo in Gostišče Hrovat iz Ivence. 
Zmagolvalni golaž so skuhale predstavnice TD Nova Cerkev. 
Verjetno imajo veliko skrivnosti, da jim tako dobro uspe. Drugo 
mesto si je »prikuhal« Bogdan Lilija, tretje pa – verjetno zaradi 
glasbene pomoči 

Irma Blazinšek
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Dobitniki nagrad

D
RU

ŠT
VA

Društvo Talon priredilo  
iskanje izgubljenega 
zlatega prstana grajske 
gospe 
Letos so udeleženci po tradicionalni poti do gradu Lindek 
na zaznamovani lokaciji iskali zlati prstan in še dve tolažil-
ni nagradi.  

Tudi raznolikih stojnic ni manjkalo, saj se je ponujalo vse od 
do mačega kruha, salam, izdelanih ročnih torbic, pletenja košar 
in ste klenic do peciva, gob in še bi lahko naštevala. Društvo pa 
je pripravilo tudi bogat srečelov in zadovoljni so bili, saj so vse 
srečke prodali 
Društvo se zahvaljuje vsem nastopajočim in govornikom, pa 
tudi članicam in članom društva TALON. Hvala tudi vsem kra
janom in ostalim obiskovalcem, ki so si vzeli čas in nas na zelo 
lepo nedeljo obiskali in si ogledali marsikaj zanimivega. Tudi 
glasbe in smeha ni manjkalo in ves čas je omamno dišalo po 
čevapčičih (po tako imenovanih tradicionalnih čevapih). 
 
 

Dragica Mlinar  

Društvo Talon osvojilo 
srebrno medaljo Vitanju 
V mesecu avgustu je društvo TALON izmed devetih ekip 
osvojilo 2. mesto. 
Ekipe so tekmovale v hoji s hoduljami, rezali so les, kateremu je bila 
določena teža 550 gramov, ter se preizkusili v pihanju in pokanju 
balonov z zavezani očmi. Igre so bile zanimive, navijači glasni, vsa
ka ekipa je lahko imela s seboj glasbeno skupino ali pevce. Talon
ovce je zastopal in jim doprinesel lepo število točk sekstet LINDEK, 
katerim se za sodelovanje in prečudovite pesmi lepo zahvaljujejo.  
Društvo TALON so zastopali Peter, Dana, Vlado in Dragica, ki pa 
so s sabo imeli tudi navijače društva, katere so dostikrat pregla
sile ostale navijače ekip. Izrazili so željo, da se bodo tovrstnih 
tekmovanj še udeležili, če jih bodo le povabili. 
Seveda pa vse čestitke za osvojeno drugo mesto. 
 

Dragica Mlinar 

Nekaj čez dvajset pohodnikov se je na lepo nedeljsko popoldne 
ob 14. uri izpred graščine Frankolovo odpravilo proti gradu Lindek. 
Na vseh postojankah so dobili žige, brez katerih se iskanja niso 
mogli udeležiti. Po približno pol ure brskanja po listju med koren
inami in dračjem so bile vse tri nagrade kmalu najdene. Po vrnitvi v 
graščino je društvo TALON poskrbelo za žejne in lačne in jih pogos
tilo z bogračem, ki je vsem prijal, saj pot ni bila kratka in lahka. 
Če vas zamika, da bi svoji najdražji podarili prstan, se nam 
pridružite naslednje leto. Morda bo prva nagrada res vaša. 
 

Dragica Mlinar

12. Kramarski sejem 
društva Talon Frankolovo 
Društvo TALON je že 12. zapored pripravilo kramarski se-
jem, tokrat 8. septembra 2013 v graščini Frankolovo. 
S pomočjo članic in članov so prikazali nekatera hišna opravila, 
in sicer pranje perila s pravimi pericami v starih oblačilih, kakrš
na so uporabljale naše babice. Tako so se na vrvici sušile dolge 
moške gate, ženske pumparice in še druga oblačila. Vendar je bilo 
pericam težko hoditi, saj so imele na nogah pravcate stare lesene 
cokle, a so vseeno v njih celo zaplesale. Obiskovalci so lahko videli 
stare likalnike  pegleze, v katera se je nadevala žerjavica in so tako 
likali, pa vse do razstavljenih pripomočkov za peko kruha v peči in 
glinastih loncev, ki so jih včasih najbolj uporabljali. 
Za zabavni in kulturni program so skozi vso prireditev skrbeli 
JOŠKOVA BANDA in ljudske pevke TAŠČICE. Prireditev je spretno 
povezovala gospodična Janja, z obiskom sta nas počastila župan 
občine Vojnik in predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo.  
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Je tako, da nekateri nič ne storijo in se prepustijo bežečemu 
času in le čakajo, kaj jim bo prinesel jutrišnji dan. Takšno čakan
je je neprijetno in človeka zamori ter ga oddaljuje od okolice. 
Ljudje za take ljudi pravijo: »Ta pa kar čaka, da mu bo kaj z neba 
padlo.« A se to ne zgodi. Dobro je, da takšnih ljudi ni veliko. Če 
pa skoraj vsak malo »pojamra«, ni nič hudega, zgleda, da nam 

Društvo upokojencev Vojnik
Kako hitro minevajo dnevi, tedni in meseci. Kako hitro čas beži! In kaj storimo mi zase, da vsaj nekoliko 
zaustavimo ta bežeči čas in ulovimo vsaj nekaj lepih trenutkov?
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je ta beseda prirasla v srce. Zato je bolje, da smo dobre volje, 
ker le tako pozabimo na vsakodnevne skrbi. Dobra volja nas 
popelje med sosede, prijatelje, znance in včasih med popolno
ma neznance. Imamo se lepo. Tako smo se lepo imeli za Mar
ijin praznik, ko smo bili na romanju na Brezju. Po maši smo si 
ogledali ČEBELARSKI MUZEJ v Radovljici, kupili nekaj krofov na 
Trojanah in zaključili dan s poznim kosilom. To je bil dan, ko 
resnični pozabiš na vse skrbi. 
20. septemer je bil še en tak nepozaben dan, ko smo izpeljali 
zaključni izlet članov našega društva v Prekmurje. Meni osebno 
je zelo žal, da se tega izleta ni udeležilo več naših upokojencev. 
Doma je ostalo 9 naših članov, med njimi tudi sam, ker sva z 
ženo dala prednost drugima dvema. Je pač tako, da nečesa ne 
moreš izsiliti, če ne gre. Tistim, ki niso pravočasno plačali ali so 
se prijavili prepozno, se opravičujem. In naj ne bodo žalostni, saj 
bo še dovolj priložnosti. Ena takšnih je bila 4. oktobra, ko smo se 
dobili v Vojniku pod šotorom na naši veselici. V tem letu bosta 
še dve takšni priložnosti: za Martina in ob zaključku leta 2013. 
Tisti, ki želite na ta srečanja, ne zamudite s prijavami in plačili. 
Že velikokrat sem povedal in tudi napisal, da zadnji dan pred 
odhodom ne moremo naročevati dodatnega prevoza ali iska
ti druge lokacije za pogostitev. Tisti, ki ste že kdaj organizirali 
izlet, dobro veste, da mora biti to urejeno vsaj en mesec prej, 
če ne več. Kar se pa samega prevoza tiče, je pač tako, da avto
bus sprejme le 51 potnikov in se ne da razširiti za 5–6 oseb. Vsi 
moramo biti strpni in upoštevati naravne zakonitosti. Kaj več o 
zaključnem izletu bo napisal organizator in vodja izleta g. Pav
le Leskovar. Pa nasvidenje na srečanjih! 
 

Predsednik DU: Ivan Robačer

Strelsko tekmovanje 
Društvo upokojencev Vojnik je 4. 10. 2013 v počastitev 
občinskega praznika organiziralo različna športna tek-
movanja. Strelci DU Vojnik smo izvedli meddruštveno 
tekmovanje v streljanju z zračno puško. Tekmovanja se 
je udeležilo pet društev: DU Ostrožno, DU Dobrna, DU 
Hudinja, DU Vitanje in DU Vojnik.

Rezultati tekmovanja: 
Ekipno: 
1. mesto DU Vojnik  484 krogov 
2. mesto DU Dobrna  444 krogov 
3. mesto DU Ostrožno  429 krogov 
 
Najboljši strelci: 
1. mesto Patkanj Šandor, DU Vojnik  173 krogov 
2. mesto Lebič Franc, DU Vojnik  159 krogov 
3. mesto Brodej Jože, DU Vitanje  155 krogov 

Zahvaljujemo se Benediktu Podergajsu, županu Občine Vo
jnik, za pomoč pri podelitvi pokalov in medalj. Hvala DU Vo
jnik za pogostitev in prijetno vzdušje. 

Franc Kuzman 

Ivan Robačer
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Vojniški upokojenci na obisku “Čebeljega gradiča”

Vojniška ekipa kegljačev
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Športne igre društva  
upokojencev Vojnik 
V Društvu upokojencev Vojnik zelo uspešno deluje športna 
sekcija v kegljanju s kroglo na vrvici. V letošnjem letu smo se 
udeležili tekmovanj, ki so jih organizirala sosednja društva.

Zaključni izlet  
letos malo drugače
IZLET PO PREKMURJU S KUHANJEM BOGRAČA. In res je bil 
drugačen, so ugotovili udeleženci izleta, člani Društva upo-
kojencev Vojnik. Žal so morali kar veliko število interesentov 
pustiti doma. Na prvem postanku je dolgoletna predsedni-
ca Marjanca Krpan vse počastila s kavico. S svojim dobrim 
pecivom se je predstavil tudi sponzor številnih društev, Pe-
karna Geršak, ki je pred kratkim odprla prelep lokal z bogato 
ponudbo v Arclinu. V lepi zloženki sedanji lastnik, podjetnik 
Rafael Brance, ki je tudi zvesti član Vinogradniškega društ-
va Vojnik, predstavi 80-letno tradicijo družine. Štirje rodovi 
družine Geršak dokazujejo, da se da s trdim in poštenim 
delom kljub najrazličnejšim menjavam oblasti in političnih 
sistemov obstati ter se še razvijati tudi za bodoče rodove. In 
to je plod domačega slovenskega znanja!
Zanimivo, da je bilo na avtobusu kar nekaj potnikov, ki so preživl
jali mladost v teh krajih. Za njih je bil ponovni obisk verjetno pra
vo doživetje. Jože Šabjan, rojen v Kobilju ob Madžarski meji, je 
celotnemu avtobusu doživeto pripovedoval: mladostne spomine, 
zgodovino, posebnosti, znamenitosti, znamenite rojake, recitiral 
pesmi in »kobiljsko himno« v domačem prekmurskem jeziku. Ena
ko je v nadaljevanju storila tudi vodička domačinka Darja Hodnik. 
Prijazna gostoljubna župnika v preprosti evangeličanski cerkvi v 
Bodoncih ter župnik cerkve svete Helene v Pertočah, ki je opremlje
na z veliko umetnino mozaika patra Marka Rupnika, sta izletnikom 
vsak s svojega stališča podala veliko misli o življenju in veri. EN
KRATNO! Pri obisku »Čebeljega gradiča« pa se je ob sendviču vino 
VOJNIČAN, dar Vinogradniškega društva Vojnik, še kako prileglo. Pij 
malo, pij dobro je njihov slogan. Zato ga je tudi hitro zmanjkalo. 
V motelu ČARDA v Nemčavcih, ki je bil tudi organizator izleta, 
pa so letos prvič pripravili kuhanje bograča in peko palačink s 
pomočjo gostov. Vina, domačega sadnega soka in vode pa je 
bilo na pipici na razpolago neomejeno. 
Za dobro razpoloženje in lepo pesem je poskrbel domači har
monikar. Najbolj pa so seveda »vžgale« prekmurske melodije. 
Najlepšo »Vsi so venci vejli« v moderni, hitri izvedbi pa je izva
jalec prihranil za slovo od prijaznega osebja. 

Pomembnejši uspehi tekmovalcev: 
•	 9. maj 2013: na tekmovanju pri DU Slavko Šlander smo osvo

jili prehodni pokal v trajno last, 
•	 6. junij 2013: v počastitev praznika KS Vojnik organizirali tek

movanje na pokritem kegljišču, kjer smo osvojili drugo mesto, 
•	 12. junij 2013: v počastitev praznika KS Ljubečna osvojili tret

je mesto, 
•	 20. junij 2013: sodelovali na Pokrajinskih športnih igrah v Žalcu, 
•	 28. junij 2013: v počastitev praznika KS Trnovlje osvojili prvo 

mesto, 
•	 9. avgust 2013: sodelovali na pokalu KS Galicija, 
•	 23. avgust 2013: v okviru praznovanja KS Levec je bil Viki 

Žgajner, kot zmagovalec nagrajen s panoramskim poletom, 
•	 29. avgust 2013: udeležili smo se tradicionalnega tekmovan

ja v Škofji vasi, kjer smo osvojili prvo mesto, 
•	 25. september 2013: sodelovali na meddruštvenem tekmo

vanju pri DU Ostrožno, 
•	 4. oktober 2013: v počastitev občinskega praznika občine 

Vojnik ekipno osvojili prvo mesto. 
Vseh tekmovanj so se udeležile ženske in moške ekipe DU Vojnik. 
 

Viki Žgajner 

In ko se je po lepem sončnem dnevu sonce poslavljalo, so izlet
niki na avtobusu ugotavljali, da so v lepi pokrajini s prijaznimi 
domačini preživeli lep jesenski dan. Občutili so utrip pokrajine 
in ljudi, kot se zgodi le redko kdaj. Razšli pa so se z veliko željo, 
da se naslednje leto čili in zdravi spet odpravijo na pot. 
 

Pavle Leskovar
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in Štor obeležili mednarodni 
dan invalidov
Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov z namenom, 
da bi spodbudila razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, in tako mobilizirala podporo javnosti 
pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. 

Invalidnost obsega telesne okvare, 
motnje senzoričnih sposobnosti, 
inte lektualne prizadetosti, duševne 
motnje pa tudi različne vrste kro
ničnih bolezni, ki se lahko pri posa
mezniku pojavi kadar koli v življenju, 
lahko pa ga spremlja že od rojstva. 
V ta namen našem društvu že vrsto 
let pripravljamo proslavo v jesen
skem času. 
Tako je bilo tudi letos, ko smo pri
pravili dan odprtih vrat z razstavo 
ročnih del in peciva, ki ga ustvarja
jo članice skupine ZVONČNICE. 
Druženja se je udeležilo lepo število 
naših članov, gostov in prijateljev. 

Na srečanju smo opozorili na težave invalidov, na neenakost v 
družbi, na diskriminacijo in težko zaposljivost invalidov. 
Živimo v času, ki za nikogar ni prijazen, za invalide pa še toliko 
manj. Služb ni, nadomestila so majhna, draginja je vsak dan več
ja in z njo stiske ljudi, ki se morajo preživljati z nizkimi dohodki 
vedno hujše. Žal pa ugotavljamo, da država jemlje tistim, ki že 
tako živijo z mizernimi dohodki. 
Invalid je prvi, ki službo izgubi, in zadnji, ki mu je dana možnost, 
da se dokaže, da se zaposli. Pa vendar želeli smo opozoriti, da 
smo, da obstajamo in se borimo, da bi tudi mi imeli v družbi 
enak položaj z enakimi pravicami in možnostmi. 

V goste smo povabili člane Varstvenodelovnega centra iz Šent
jurja, ki radi pojejo in plešejo. Pod vodstvom Gelce in Jožeta je 
skupina zapela in zaplesala splet folklornih plesov. 
Zdenko, Drago in Stane so nam pripravili okusno enolončnico, 
Zvončnice so poskrbele za pecivo, naša Vera pa je poskrbela za 
desert in je prisotne razvajala s palačinkami. Ob zvokih Iva in 
Draga smo vsi skupaj zapeli in zaplesali ter napolnili naša srca 
z dobro voljo. 
Tudi na šport nismo pozabili in ob razvedrilnih igrah ni manjkalo 
zabave. Zmagovalci so bili lepo nagrajeni. 
Pozdravili smo prihod jeseni in zopet dokazali, kako je pomem
bno, da se družimo, da se poveselimo in vsaj za kratek čas preus
merimo skrbi in težave v oblake, srca pa napolnimo s sončkom, 
ki ga je vsak dan manj. 
Dokazali smo, da smo vredni pozornosti, da smo vredni drug 
drugega, da smo enak člen v verigi naše družbe. 
Spoštovani člani, hvala vsem, ki ste se udeležili srečanja, Zvončni
cam, folklorni skupini VDC iz Šentjurja, Gelci, Jožetu, kuharjem, 
Veri Lilija in vsem, ki ste pomagali organizirati srečanje in s svojo 
prisotnostjo počastili dan invalidov. 
Še enkrat, naša druženja so v prvi vrsti namenjena srečanju in 
druženju invalidov, hkrati pa želimo opozoriti zakonodajalce, da 
imajo v mislih stiske vseh invalidov in ne pozabijo, da biti invalid 
ni lahko, nikoli pa ne veš, kaj te v življenju čaka. 
 

Dragica Mirnik Amon, Predsednica MDDI Celje 
Foto: J. Vovk 

Predsednica MDDI Celje, 
Dragica Mirnik Amon
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Natalija Hudin, predsednica mladih v Novi Cerkvi
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Intervju 

Mladi v KS Nova Cerkev
Mladi v Novi Cerkvi so se dobro organizirali, predvsem po zaslugi Natalije Hudin, predsednice Mladinske 
organizacije, ki ima v načrtih še veliko ciljev in želja po ustvarjanju, druženju, predvsem pa sodelovanju na 
vseh ravneh in vsemi društvi v kraju.

Kdaj si prevzela Mladinsko organizacijo v Novi Cerkvi, kaj 
si ugotovila pri prevzemu funkcije in katerih nalog si se 
naj prej lotila? 
Mladi iz Nove Cerkve smo se vseskozi soočali z opazkami, češ 
da nas nikjer ni, vsaj v obliki organizirane mladine ne. Pred
stavniki drugih mladinskih organizacij v občini so na nas gle
dali kar malce posmehljivo, saj nismo imeli svojega mladinske
ga društva oziroma svojih predstavnikov. 
Takšni pogledi na mlade v Novi Cerkvi so seveda žulili živahne, 
delovne, pogumne in domiselne mlade krajane iz vseh vasi, 
ki sestavljajo našo krajevno skupnost. Nova Cerkev se lahko 
pohvali s številnimi mladimi obetajočimi muzikanti, nadar
jenimi pevci, mladim odsekom gasilcev, s fanti nogometaši, s 
puncami, ki so spretne pri organizaciji in izvedbi prireditev v 
kraju in pa tudi s pridnimi študenti, ki so tako ali drugače de
javni v kulturnem življenju našega kraja. Pri nas delujejo mno
ga društva, ki redno in uspešno skrbijo za pestro in živahno 
življenje našega kraja, v njihovih sredinah pa so zelo angažira
ni tudi mladi, ki jim dajejo zagon, energijo in sveže ideje. 
Ideja in želja o ustanovitvi svojega mladinskega društva je bila 
že kar nekaj časa prisotna med mladimi krajani, kajti ti so si žele
li svojo organizacijo, kjer bi sami imeli glavno besedo o vsem, 
sami bi si zastavljali cilje in smernice svojega delovanja ter tako 
zastopali interese in želje mladih v svojem kraju. Potem pa se je 
zgodil lanski oktober, ko smo prijatelji stopili skupaj, obudili ide
jo o tem, jo razširili med ostale mlade preko socialnega omrežja 
Facebook, nato pa organizirali okroglo mizo, kjer se je razvila za
nimiva debata, iz katere pa je sledil sklep o ustanovitvi Mladins
kega društva Nova Cerkev. Tako sem bila na ustanovnem zboru, 
ki se je odvijal v petek, 2. novembra 2012, izbrana za predsedni
co Mladinskega društva Nova Cerkev. 
Takoj na začetku sem ugotovila, da naše društvo sestavljajo 
zabavni in vestni mladi ljudje, ki so polni idej, s katerimi želimo 
vsi skupaj spraviti društvo v zagon in tako prispevati k bolj pro
duktivnemu preživljanju prostega časa in tudi pripomoči še k 
bolj raznoliki podobi našega kraja. 
Je pa seveda marsikaj odvisno od razpoložljivosti prostega 
časa in tekočih financ. Zadovoljni in zahvalni smo, ker nam 
Krajevna skupnost Nova Cerkev s predsednikom Slavkom 
Jezernikom vseskozi stoji ob strani, nas spodbuja pri delu, nam 
podaja svoje predloge ter nas vključuje v druge aktivnosti in 
že ustaljeno prakso v kraju. Hvaležni smo tudi ostalim dobrim 
krajanom za nasvete in ponujeno roko pomoči. 
Najprej smo želeli organizirati čim več tematskih in spoznavnih 
družabnih večerov v krogu članov prijateljev in simpatizerjev 
društva, postoriti vse formalnosti okoli registracije društva, se 
primerno promovirati v kraju, nato pa smo si želeli popestriti ok
tobrski praznik z lastnim martinovanjem, sledila je dobrodelna 
akcija zbiranja sladkarij za socialno ogrožene družine, druge po

letne aktivnosti, pohodi ter glasbeni večeri. V prihodnje imamo 
namen organizirati vrsto športnih tekmovanj, kakšen ulični fes
tival, revijo ansamblov, prijavljali pa se bomo na javne razpise v 
zvezi z izmenjavo v tuje države, kjer si bomo lahko mladi izmen
jali takšne in drugačne izkušnje ter poglede na javno življenje 
naših držav. V mesecu marcu bomo sodelovali v projektu »The 
Bright Side of the Crisis«, ki se bo odvijal na Danskem. Imamo 
vrsto želja in planov tudi na občinski ravni, kajti v svojih vrstah 
njademo kar precej adrenalinskih navdušencev, ki bi za svoje 
udejstvovanje potrebovali primerno infrastrukturo. Prepričani 
smo, da bomo z dobrimi zamislimi projektov uslišani tudi širše 
oziroma da nam bo Občina Vojnik pomagala po svoji moči. 
 
Koliko članov šteje vaša organizacija, kako ste organizira-
ni in kako se povezujete z drugimi? 
Naša organizacija, Mladinsko društvo Nova Cerkev, trenutno 
šteje 42 članov. Ti so podpisali pristopno izjavo, potrdili statut 
društva, sodelovali pri volitvah v organe društva in se zavezali 
aktivno delovati v skladu s smernicami in prioritetami društva. 
Člani se redno odzivajo na moje klice o zasedanju upravnega 
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odbora in pa zbora članic in članov. 
Mladinsko društvo Nova Cerkev spremlja aktivnosti osta
lih domačih društev in se vključuje v njihovo delo oziroma 
se odziva prošnjam za pomoč. Tudi naše prošnje ne ostajajo 
neuslišane, tako da se nam zdi sodelovanje z drugimi društvi 
v kraju in drugje po občini pomembno. V dobrih (sodeloval
nih) odnosih smo tudi z ostalimi mladinskimi društvi oziroma 
mladinskimi odseki drugih društev v naši občini, v prihodnje 
si želimo skupaj organizirali kakšno večjo športno ali glasbe
no prireditev. Redno si tudi izmenjujemo mnenja o lokalnih 
temah, se udeležujemo sestankov, ki ga sklicuje Odbor za 
družbene dejavnosti Občine Vojnik, ter tako sugeriramo vodil
nim, kaj so tiste temeljne potrebe in želje mladih v naši občini. 
 
Katere so vaše programske usmeritve? 
Programske usmeritve:  
•	 povečana skrb za mlade v kraju, 
•	 večje število glasbenih, kulturnih in športnih dogodkov za 

člane društva, 
•	 bolj produktivno preživljanje prostega časa mladine, 
•	 izmenjava članov v druge države, izmenjava mnenj in iz

kušenj o najrazličnejših vprašanjih javnega življenja v naših 
državah oziroma na ravni EU, 

•	 izobraževanje, pridobivanje prakse v najrazličnejših pan
ogah gospodarstva, 

•	 stremenje k izboljšanju infrastrukture igrišč, parkov in dru
gih športnih površin v kraju, 

•	 delovanje v korist ter za promocijo in ugled domačega kraja. 

Spoštujemo, občudujemo in se vključujemo v delo gasilskega 
društva, turističnega društva, vseh športnih in kulturnih društev 
po naših vaseh (veliko jih je, so zelo uspešna, ne želim naštevati). 
Kot že rečeno, pa stremimo tudi k sodelovanju z drugimi mla
dinskimi društvi oziroma mladinskimi odseki društev v občini. 
 
Kakšen je tvoj osebni pogled na položaj mladih v vaši KS, 
občini in tudi sicer? 
Mislim, da mladi ne smemo dovoliti, da nas vsesplošna kriza oro
pa prihodnosti. Smo sposobni sami odločati o njej. Pomembna 
je ta homogenost na poti do željenih ciljev, lahko nam uspe vse, 
kar si zadamo –če smo le složni in dovolj motivirani. Zdi se mi, da 
smo mladi po vaseh in manjših občinah še bolj povezani, lažje se 
dogovarjamo za kakšne skupne aktivnosti in imamo mogoče še 
večjo željo izstopiti oziroma se pokazati širše. Negiram tezo, da so 
današnje mlade generacije zelo apatične do življenja okoli nas in 
delovanja naših izvršilnih organov. Mogoče se je samo malo pora
zgubila tista zdrava vez med ljudmi, tista morala in goreče upanje, 
ki ljudi drži pokonci, da ne obupajo nad svojimi sanjami. 
Mladi krajani Nove Cerkve smo polni energije in optimizma, 
ponosni na svoj kraj in na domače ljudi, zato smo odločeni 
delovati v prid svojemu mladinskemu društvu tako, da bomo 
zmeraj ostali prijatelji, se veselili skupnega druženja in dogod
kov v kraju ter tako razširili zdrav mladostniški duh tudi med 
prihodnje generacije. 
 

Jure Vovk 
Foto: J. Vovk
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Mladinsko društvo se je oblikovalo z namenom, da se mladi 
združijo in prebudijo mladostniški duh v njihovem malem kra
ju, ki z vsakim letom, ravno zaradi Frankolovskega rockerskega 
dogodka, pridobiva na ugledu. ‘’Tokrat je frankolovski žur pre
segel vsa pričakovanja, ljudi je več kot lansko leto in na odru 
je občutek, kot da smo na pravem festivalu, tako da se res ve
selimo nastopa pred Frankolovčani in Frankolovčankami,’’ nam 
je pred nastopom povedal pevec skupine Top Stripper, ki se še 
dobro spomni lanskoletnega koncerta ob frankolovski graščini. 
‘’Rock žur Frankolovo je praznik za mlade! Praznik, ki bi moral 
biti razglašen za uraden!’’ je z odra zavpil pevec skupine Kroni
ka, ki domačo občinstvo tradicionalno navdušuje že tretje leto 

Rock žur Frankolovo letos 
dokazal, da ni le žur, temveč 
praznik za mlade 
Ob deseti obletnici rock žura Frankolovo je odmevalo bolj kot kadarkoli do zdaj. Mladi organizatorji, ki od leta 
2003 delujejo v okviru Mladinskega društva Frankolovo in zadnja tri leta pod vodstvom Jakoba Jakopa, so 
dokazali, da Frankolovski žur zanje ni zgolj zabava, temveč profesionalni dogodek, ki se lahko po kakovosti 
organizacije postavi po robu marsikateremu glasbenemu dogodku v Sloveniji.
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Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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zapovrstjo. In res je bilo tako. Občinstvo, za katero je bilo odlič
no poskrbljeno s popoldanskim brezplačnim kopanjem, pe
timi točilnimi pulti in odlično hrano, je zares praznovalo. Fantje 
iz skupine 60W, Zeus ter fantje iz skupine Kronika so občinstvo 
pripravili do glasnih in navdušenih vzklikov. 
Ljubitelje dobre glasbe in odličnega šova je k odru pritegnil 
nastop skupine Siddharta, ki so s svojim nastopom, kitarskim 
hrumenjem in svetlobnimi učinki prisotne pripravili do prave 
evforije. Dobre zabave in glasnega petja niso bili prikrajšani 
niti tisti v ozadju, saj so dogajanje lahko spremljali na dveh ve
likih zaslonih ob odru. Za ples in pozitivno energijo do jutran
jih ur je poskrbela skupina Nude, ki je na dogodku nastopila v 
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Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Gospodarstvo - komunala

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.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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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

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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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.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

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

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

popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

BoŠtjan Švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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okviru svoje turneje Nude20. Žuriranje je zaključila ljubljanska 
skupina Top Stripper, ki je to nalogo v pravem rock’n’roll slogu 
opravila več kot odlično. 
Trdo delo in vztrajnost mladih nadobudnežev se je izplačalo, 
zato so za odlično izvedbo jubilejnega desetega Rock žura 
Frankolovo od predstavnika krajevne skupnosti Dušana Hor
vata zasluženo prejeli uradno priznanje. ‘’V krajevni skupnosti 
smo navdušeni nad delom Mladinskega društva Frankolovo, 
letošnji rock žur je zagotovo njihov največji dosežek, v nasled
njih letih lahko pričakujemo le še več,’’ je navdušeno in nič kaj 
skromno dejal Dušan Horvat. Temu mnenju se pridružujemo 
tudi mi, zato vznemirjeno pričakujemo naslednje leto, ko nas 
bo Mladinsko društvo Frankolovo zopet nedvomno prijetno 
presenetilo z izvrstnim dogodkom. 

Agencija pr Evi 
Foto:  Immo Stackfleth  J. Vovk 
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V soboto, 24. avgusta, je bilo 5. pokalno tekmovanje Gasilske 
zveze Slovenija, ki je v Vojniku potekalo že osmo leto. Hkrati 
je bilo to tudi tekmovanje Gasilske zveze VojnikDobrna. Na 
Bledu se je istega dne naš član Boštjan Zupanc udeležil tekmo
vanja Firefighter Combat Challange Slovenia, kjer je sodelova
lo več kot 300 gasilcev in gasilk iz Slovenije, Avstrije, Francije, 
Hrvaške, Nemčije, Poljske, Kanade in Združenih držav Amerike, 
in kot pravi sam, bili sta »najtežji dve minuti«. Za pogum in us
peh mu čestitamo. 
Tako kot že vrsto let, so tudi letos naši člani ob začetku šolskega 
opravljali redarstvo na prošnjo Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vojnik za potrebe Osnovne šole Vo
jnik. Ob slovesni otvoritvi telovadnice, ki je bila 12. septembra, 
so člani imeli nalogo usmerjati promet in urejati parkiranja. 
7. septembra se je naš podmladek udeležil Regijskega gasils
kega tekmovanja v orientaciji v organizaciji Gasilske zveze 
Radeče. 
V nedeljo, 8. septembra, so se naši člani udeležili srečanja po
bratenih gasilskih društev Bele krajine in Štajerske, ki je bilo na 
Dobrni. Udeleženci tega srečanja so se pomerili v igrah metan
ja žoge na koš, v spajanju cevi z armaturo, streljanju z zračno 
puško, zbijanju tarče z vedrovko in metu reševalne torbice. Po 
tekmovalnem delu je bilo družabno srečanje. 
20. septembra smo se udeležili prireditve Dan mobilnosti, ki 
jo je organizirala Občina Vojnik v okviru Evropskega tedna 

Dogodki in delo v PGD Vojnik
Za vojniške gasilce se je avgust začel delovno. Na Vojnik festu so naši člani izvajali dežurstvo. V sredini 
meseca avgusta so se pričela dela za zamenjavo dotrajanih vrat v gasilskem domu. Potrebno je bilo prestaviti 
električne kable in obzidati steno, da so se vrata lahko vgradila. 21. avgusta se je pomagalo pri prevozu in 
postavitvi mlaja, ki je bil postavljen za namen Jernejeve nedelje, kjer so svoje jubileje praznovali gospod 
Vrisk, gospod Lipovšek, gospod Jakopič in naš župnik gospod Perger. Prav tako smo v petek, 23. avgusta, 
oprali okolico okoli cerkve. Vsem sodelujočim članom gasilskega društva še enkrat hvala. 

mobilnosti. Predstavili smo se z gasilsko opremo in predstavili 
delovanje lete. 
Zadnjo soboto v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, 
26. 10. 2013, vabimo vse krajanke in krajane na Dan odprtih 
vrat PGD Vojnik od 10.00 do 14.00, kjer boste lahko spoznali 
naše delo in opremo. 
 

Roman Kugler 
Foto: J. Vovk

Slike 
#1G##40789_danmobilnosti2013066.jpg#### 
#2##40788_1_danmobilnosti3.jpg#### 
#3##40790_1_pgdvojnik1.jpg####
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v sosednjo Avstrijo
Besedo Swarowski pozna skorajda vsak. Kdo je bil Daniel Swarowski, menda tudi vsak ve. Malo pa jih ve, da 
sem bila povabljena v Avstrijo, na Tirolsko. Tja, kjer je ustvarjal Daniel in še ustvarja podjetje Swarowski. V 
majhnem prikupnem mestecu Wattens ima podjetje Swarowski svoje obrate. V mestecu z dušo in karakterjem 
je utrip drugačen, svojevrsten.

Primarni namen obiska je bilo delo z reševalnimi psi pod 
budnim očesom inštruktorja IRO organizacije (International 
Rescue Organization). Tjakaj na Tirolsko sem odpotovala kot 
odgovor na dolga prigovarjanja o sodelovanju z avstrijskimi 
kolegi. In glede na to, da je bilo naše prvo srečanje na Češkem 
izredno pozitivno in da so si in si še želijo sodelovanja z inštruk
torico reševalnih psov slovenskih korenin, sem kmalu klonila 
pod vsemi prošnjami in prigovarjanjem ter se le udeležila sk
upnih vaj pod njihovim okriljem na njihovem terenu. 
Avstrijski IRO inštruktorji imajo drugačne vrste izkušenj, znanje 
si delijo in nadgrajujejo z rednim izobraževanjem, in prav zato 
je bil v skupini tudi pripadnik inštruktorjev IRO organizacije. 
Ime mu je Rene. Odlikuje ga izredna potrpežljivost. Predvsem 
je potrpežljiv pri deljenju mnenj, pojasnjevanju in prikazu ra
zličnih metod vodnikom psov, ki sebe in svoje štirinožce šele 
pripravljajo na velike preizkušnje, za katere si najbrž vsak želi, 
da bi bile čim bolj milostne. Paradoks, kaj? 
Za razvoj efektivnih metod šolanja psov bi sicer ne potrebovali 
ravno enormnih vsot, pa vendar brez njih ne gre. Predvsem pa 
gre izpostaviti to, da brez ustreznih idej, znanj in izobraževanj 
to niti nima smisla. In prav na tem mestu se želim zahvaliti Obči
ni Vojnik za posluh in omogočen trening z reševalnim psom na 
visokem nivoju. In kaj je še pomembno? Vodnik brez sočutja 
in občutka za živali, naravo in okolico okrog njega samega še 
ni adut v reševalnem teamu vodnik  pes, temveč je lahko za

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

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

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

ODLIÈNE CENE !

Vsi aktualni 
dogodki se 
nahajajo na 

spletni strani 
www.mojaobcina.si/

vojnik

vora, ki ne zavira le svojega psa, ampak tudi vse elemente, ki 
vplivajo na vrhunski rezultat iskanja pogrešanih oseb v vseh 
območjih v resničnih akcijah, preizkušnjah in vajah. 
Časi so takšni, kakršni so. Kdaj in kdaj niso ravno rožnati. Tudi 
sedaj se povsod ne cedita med in mleko. Pa vendar še enkrat 
hvala Občini Vojnik za posluh in pomoč pri realizaciji vrhun
skega treninga na Tirolskem. 
 

Valentina Kolman
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Zgodba Oddelka D se je pričela pred natanko 50 leti. Takrat 
so v Sanatoriju Ravne pri Šoštanju v zgodovinskem dvorcu 
Gutenbuchel pričeli z zdravljenjem psihonevroz za paciente 
s področje celotne Slovenije. Organizacijsko je enota spadala 
k Splošni bolnišnici Celje. Že kmalu po nastanitvi prvih bol
nikov so se pojavili dvomi o ekonomski upravičenosti. Z več 
vmesnimi pretresi pa se je enota obdržala vse do ustanovitve 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ko je postala eden od oddelkov 
bolnišnice, imenovana Delovna enota Ravne pri Šoštanju, in še 
dolgo poznana po imenu »sanatorij«. 
Vodstvo bolnišnice je vzporedno s celovito obnovo komplek
sa bolnišnice v Vojniku skrbelo tudi za sistematično obnovo 
Delovne enote Ravne, delavci pa so s svojim odnosom in pre
danostjo vnesli dih domačnosti, po katerem je bila Delovna 
enota Ravne prepoznavna. 
Idiličnost okolja in odnosov pa je zmotila denacionalizacija, v 
postopku katere je bilo upravičencem, potomcem šoštanjskih 
usnjarjev Vošnjakov, v naravi vrnjenega večina od približno 5 
hektarov kompleksa dislocirane enote. Postopki so se vlekli vrs
to let in geodetsko še vedno niso povsem zaključeni. Vzpored
no z načrti za obnovo zgodovinskih stavb so se v letu 2007 pon
ovno odprla vprašanja o upravičenosti in smiselnosti vlaganja 
sredstev. Pretehtali so tako strokovni kot ekonomski argumenti 
v prid odločitvi o selitvi 30 km oddaljene enote v Vojnik. 
Na novo odprti Oddelek D je bil zgrajen v celoti iz lastnih sred
stev bolnišnice, ki izvirajo iz uspešnega poslovanja v preteklih 
letih in so bila namensko razporejena za investicije. Vrednost 
naložbe je približno milijon evrov. 
Z izkoristkom podstrešja v še ne 20 let starem objektu je avtorju 
projekta kot tudi stavbe Valterju Ernstu uspelo tako funkcionalno 
kot estetsko pridobiti približno 650 kvadratnih metrov uporab
nih površin. Izvajalec del Smelt, d. d., iz Ljubljane je pod budnim 
očesom nadzora s skrbnim izborom kvalitetnih najmanj desetih 
podizvajalcev uspel gradnjo zaključiti v dobrih šestih mesecih. 

Psihiatrična bolnišnica Vojnik 
je odprla nov oddelek
V petek, 11. oktobra, je bilo v Psihiatrični bolnišnici v Vojnik nadvse slovesno. Kako ne bi bilo, saj se je v 
bolnišnici tega dne odprl povsem nov oddelek, Oddelek D, v katerega se je preselil dozdajšnji dislociran 
oddelek iz Raven pri Šoštanju.

Prostori so sodobno zasnovani, opremljeni pa so predvsem z 
opremo iz Enote Ravne, ki je bila preurejena in dopolnjena, da 
se sklada z okoljem in namembnostjo novega oddelka. 
Oddelek skupne kapacitete 30 postelj ima devet dvo, tro in 
štiriposteljnih sob s kopalnicami, dve sobi za terapevtske sk
upine, štiri delovne prostore za osebje, skupen timski prostor, 
prostor za ambulantne posege ter skupno jedilnico. Oddelek 
D bo tako kot ostali oddelki bolnišnice imel na voljo uporabo 
tudi vseh drugih površin in spremljajočih dejavnosti, pa naj gre 
za delovno terapijo, kreativne, rekreacijske namene, parkovne 
površine, bolnišnično kapelo, kiosk in podobno. 
Ekipo bo vodila mlada specialistka psihiatrije Andreja Nussle 
Pušnik, ki je pogumno zastavila program in s svojimi idejami 
približala delovanje novega oddelka potrebam sedanjega časa. 
Oddelek je namenjen ljudem z anksioznimi in depresivnimi 
motnjami, medicinsko osebje bo delalo predvsem na edukaciji 
in celostni obravnavi bolnikov. Pri zdravljenju bodo uporabljali 
tako zdravila kot psihoterapevtske pristope, kajti cilj je, da so 
bolniki v čim krajšem času pripravljeni za vrnitev v domače 
okolje, ko bodo zdravljenje lahko nadaljevali ambulantno. 
Nove prostore je skupaj z v. d. direktorice Valentino Winkler Ska
za slovesno otvorila državna sekretarka na Ministrstvu za zdrav
je Brigita Čokl, slovesnosti pa so se poleg župana in podžupa
na občine Vojnik udeležili tudi predstavniki izvajalcev, ki so 
oddelek zgradili, predstavniki zdravstvenih zavodov, zaposleni 
v bolnišnici in drugi gostje. Vsi, ki so si oddelek ogledali, so se 
strinjali, da je novi Oddelek D velika pridobitev za Psihiatrično 
bolnišnico Vojnik kot tudi za celotno slovensko psihiatrijo. 
 

mag. Egidij Čretnik

Nove prostore je skupaj z v. d. direktorice Valentino Winkler Skaza 
slovesno otvorila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje  
Brigita Čokl.
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OBČINA VOJNIK

1.
OBVESTILO 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik prodaja naslednje nepremičnine

2.
Spremembe uradnih ur Občina Vojnik,  
KS Vojnik, KS Frankolovo in KS Nova Cerkev 
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OBVESTILO 

Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik prodaja  
naslednje nepremičnine:

•	 kompleks Višnja vas: parc.št. 10/1 v izmeri 29903 m2 in 
parc.št. 10/3 v izmeri 5057 m2, vse k. o. Višnja vas, skupaj 
34960 m2. Zemljišče se prodaja kot celota in ni komunalno 
opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (UL RS št. 
79/2004) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno 
za gospodarske in stanovanjske objekte, delno v poplavnem 
območju. 

•	 Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34960 m2 je 
1.000.000,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 
22 %, ki ga plača kupec. 

•	 kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4 v 
izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1 v 
izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1 
v izmeri 10290 m2, skupaj 28194 m2. Zemljišče se prodaja 
kot celota ali posamezno (možna je parcelacija na manjše 
parcele). Zemljišče ni komunalno opremljeno, v skladu z ZN 
Konjsko je možna gradnja stanovanjskih hiš. 

 
Izklicna cena zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadra
turo 28194 m2 986.790,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po pred
pisani stopnji 22 %, ki ga plača kupec. 
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informaci
je na tel. št. 03/7800628 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled ne
premičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. 
Javno zbiranje ponudb bo objavljeno v Uradnem listu Repub
like Slovenije in na uradni spletni strani Občine Vojnik. 
 

Benedikt Podergajs l.r. 
Župan 

Občina Vojnik 
 

Spremembe uradnih ur Občina Vojnik, 
KS Vojnik, KS Frankolovo in KS Nova Cerkev 

1.) Zaradi spremembe uradnih ur Upravne enote, krajevnega 
urada Vojnik, bosta tudi občinska uprava Občine Vojnik ter 
KS Vojnik uskladili uradne ure, ki bodo od 4. 11. 2013 dalje: 
v ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
v sredo od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00. 
 
2.) Občinska uprava Občine Vojnik se v skladu z ukrepi za zman
jšanje porabe javnih financ reorganizira tudi na področju delo
vanja krajevnih skupnosti, in sicer tako, da bo delavka izvajala dela 
v KS Frankolovo in v KS Nova Cerkev, zato se bodo 4. 11. 2013 
spremenile uradne ure na KS Frankolovo in KS Nova Cerkev. 

KS FRANKOLOVO 
•	 Ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.30 
•	 Sreda od 8.00 do 11.00 
•	 Četrtek od 8.00 do 11.00 
 
KS NOVA CERKEV 
•	 Torek od 8.00 do 11.00 
•	 Sreda od 8.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.30 
•	 Petek od 8.00 do 11.00  
 

Mojca Skale

Meritve hitrosti 
v cestnem prometu

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo 
v tem in prihodnjem mesecu ponovno iz-
vajal meritve hitrosti v cestnem prometu. 
Meritve hitrosti bomo izvajali na odsekih 
občinskih cest in na odsekih državnih cest 
v naseljih na območju občin Dobje, Dobr
na, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 

Vojnik in Zreče, predvsem na območjih šol, otroških vrtcev, 
otroških igrišč, v predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, 
kolesarjev, v območjih naselij, kjer so bile podane pobude 
oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir zaradi pogos
tih prekoračitev hitrosti ter drugih odsekih, kjer bi bila lahko 
zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost udeležencev v 
cestnem prometu. 
Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili dovol
jeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samode
jna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. S plačilnim 
nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene ka
zenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, v skladu z 
določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. 
Meritve hitrosti, ki so bile na območju navedenih občin že opravl
jene, so pokazale, da je problematika prevelike hitrosti velika, zato 
je osnovni namen meritev hitrosti predvsem preventivno delo
vanje in umirjanje prometa v naseljih in na lokalnih cestah. 
Zadovoljni bomo, če bomo po zaključku akcije in njeni analizi 
ugotovili, da je kršitev vedno manj oziroma da prihaja do min
imalnih prekoračitev dovoljene hitrosti. 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

1. november – dan 
spomina na umrle
Obveščamo vas, da bodo v Občini Vojnik ob sodelovan
ju s krajevnimi organizacijami ZB za vrednote NOB in os
novnimi šolami žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih, kjer se 
bomo skupaj poklonili njihovemu spominu:

KS NOVA CERKEV – četrtek, 24. oktober 2013
Ob 9. uri pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi
Ob 10. uri pri spomeniku na Veliki Ravni

DOBRNA – četrtek, 24. oktober 2013
Ob 11. uri pred spomenikom na Dobrni

KS FRANKOLOVO – petek, 25. oktober 2013
Ob 9.30 uri na pokopališču pri grobišču ZZB

KS VOJNIK – petek, 25. oktober 2013
Ob 10. 30 uri obisk spominskega obeležja na Dobrotinu
Ob 12. uri pri spomeniku NOB v Vojniku
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Na štiridnevno srečanje so prišli učenci in njihovi mentorji iz 
Češke, Slovaške, Turčije in Poljske. Osrednja prireditev je bila v 
dvorani POŠ Nova Cerkev. Goste sta prijazno pozdravila Gregor 
Rojc, ki je bil poleg Simone Šarlah glavni organizator prireditve, 
ter Lara Đorđević. Poleg gostov iz tujine so se prireditve 
udeležili tudi župan Benedikt Podergajs, višja svetovalka Vesna 
Poteko, ravnateljica Majda Rojc in pomočnica ravnateljice Olga 
Kovač, mag. Sonja Zajc, predstojnica območne enote Zavoda 
RS za šolstvo Celje, ter seveda ostali obiskovalci, ki so imeli kaj 
videti in slišati. 
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik 
Sorčan je zapel venček pesmi v vseh petih jezikih sodelujočih 
šol. Program se je nadaljeval s posnetki, ki so jih ob pomoči 
Jureta Uraniča ter mentorstvom Gregorja Rojca in Simone Šar
lah pripravili učenci, ki dobro obvladajo različne jezike. Pred
stavljenih je bilo kar enajst jezikov: toliko jezikov govorijo ra
zlični učenci, ki obiskujejo OŠ Vojnik. 
Med gostujočimi šolami so se najprej predstavili češki gostje, 
ki so v okviru cirkuške predstave prikazali pomembne osebno

OŠ Vojnik in  
evropski dan jezikov
Osnovna šola Vojnik uspešno sodeluje v programu Comenius. Lansko leto so učenci s svojimi mentorji v 
okviru projekta obiskali sovrstnike v Znojmu na Češkem in enkrat v Krakovu na Poljskem. V četrtek, 26. 
9. 2013, na evropski dan jezikov, je postala gostiteljica Osnovna šola Vojnik, ki je pripravila mednarodno 
prireditev ‘’Praznik jezikov’’.

sti Češke, še posebej pa kraj Znojmo. Z odlično predstavo so 
svoje mesto predstavili Slovaki. Predstavnice Turčije so zaple
sale v svojih značilnih nošah. Poljska ekipa ni prišla pravočasno 
na prizorišče, zato jo je zastopala družina Pintarič iz Vojnika. 
Zadnji so se predstavili še domačini. Šolski ansambel je zaigral 
dve Avsenikovi skladbi, plesalci folklorne skupine pa so zaple
sali ljudske plese. 
V soboto so vsi sodelujoči doživeli grajsko dopoldne na Starem 
gradu, popoldne pa so jim učitelji OŠ Vojnik pripravili različne 
delavnice. V soboto so si ogledali Predjamski grad, Postojnsko 
jamo in Ljubljano, nato je sledilo druženje ob večerji. V nedeljo 
dopoldne so imeli različne športne aktivnosti (plezanje, bad
minton, namizni tenis in košarko). Po kosilu v šoli je sledilo še 
popoldne druženje, ki se je končalo, ko so gostje morali domov. 
Druženje je bilo odlično organizirano, prijetno in polno čudo
vitih vtisov, ki bodo ostali zapisani v srcih mladih ‘’Evropejcev’’. 

 
Milena Jurgec

Foto: Maja Sajnkar 

Nastop folklorne skupine OŠ Vojnik
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V četrtek, 26. 9. 2013, smo imeli na OŠ Frankolovo 1. 
športni dan.
Zjutraj smo se zbrali v šoli, vzeli malico in se podali na pot. 
Šli smo po hribih in dolinah proti Lindeku učenci drugega, 
tretjega, četrtega in petega razreda. 

S tem smo si prislužili nagradni izlet, ki smo ga realizirali v 
začetku septembra. Odpravili smo se v Maribor, kjer smo si 
najprej ogledali Akvarij in terarij. Nato pa smo se zabavali 
in preizkušali svoje sposobnosti v Pustolovskem parku 
Betnava. Za vse nas je to bil nepozaben dan in dodatna 
spodbuda za sodelovanje v takšnih akcijah. Podjetju Bitea, d. 
o. o., se za nagrade in izlet iskreno zahvaljujemo. 
Naj omenim še to, da smo bili tudi v akciji zbiranja odpadnega 
papirja absolutni zmagovalci v celjski regiji.  
Zavedamo se, da smo vseh teh uspehov deležni s pomočjo 
Vas, dragi starši in krajani, ki z nami sodelujete in nas podpirate 
v vseh akcijah. S skupnimi močmi pomagamo ohranjati naravo 
in ozaveščati otroke k ločevanju odpadkov in varovanju narave.  
 
Hvala vsem. 

Nataša Čerenak

Po drugi postaji, kjer smo malicali in počivali, so se učenci 
drugega in tretjega razreda vrnili nazaj v šolo. Pot smo 
nadaljevali le še najvztrajnejši, to se ve, učenci četrtega in 
petega razreda. Med hojo so nam nekateri sošolci pokazali, 
kje živijo. Ko smo prispeli na vrh, smo bili vsi zelo utrujeni, 
zato so učiteljice sklenile, da bomo zopet počivali. Po počitku 
smo šli z najvišje na najnižjo točko in se tako vrnili nazaj v 
šolo. Vmes smo pri Podjavorških popili sok, za kar se jim lepo 
zahvaljujemo. Kdor še ni bil utrujen, se je šel igrat na igrišče. 
Bil je zelo lep, sončen in zanimiv športni dan, saj smo videli 
številne živali in smo se veliko slikali. 
 

Aneja Matevžič, 4. razred 
Foto: Jerneja Kompan

POŠ Socka 

Zmagovalci leta
V lanskem šolskem letu smo na šoli POŠ Socka sodelovali 
v akciji zbiranja odpadnih kartuš in tonerjev, ki jo je 
organiziralo podjetje BITEA, d. o. o. Z vestnim zbiranjem 
in z neizmerno pomočjo staršev smo pridobili naslov 
»Zmagovalci leta«. 
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Ste opazili, da je iz Vokalne skupine in spiritu naenkrat izginil 
postaven svetlolasi mladenič, ki je ponavadi izstopal po širokem 
nasmešku? Da Anžeja, enega od pobudnikov, da se je skupina 
sploh ustanovila, ni med njimi, mora biti zelo dober razlog, sem 
pomislila. In imela prav. Anžej Gračner si je našel delo, a predaleč 
stran, da bi lahko bil še vedno »z glasom« v Vojniku. In le to je edini 
razlog, da je svojo veliko ljubezen – petje potisnil v ozadje. 
Že leto dni kruh služi v tujini, natančneje v Münchnu. Še natančne
je v eni tamkajšnjih klinik. Kot tehnik zdravstvene nege je sicer po 
končani srednji šoli nadaljeval s študijem na Fakulteti za zdravst
vene vede v Izoli, a se študij zaradi njegove velike predanosti glasbi 
(bil je solist v Glasbeni šoli Koper in kasneje tudi na Umetniški gim
naziji Koper) žal ni najbolje končal. »Zadnje leto pred odhodom 
v Nemčijo sem intenzivno iskal službo v Sloveniji. Pošiljal sem 
prošnje, se obračal na ljudi, s katerimi sem že sodeloval kot dijak ali 
študent na počitniškem delu, se obračal na soseda, ki ima soseda, 
katerega sosed dela … Še sedaj, že po skoraj letu dni, prejemam 
odgovore v smislu ‘več sreče prihodnjič’,« pripoveduje Anžej. 

Povsem drugačen trg dela 
»Ves čas pa so mi po glavi rojile misli o tujini, saj sta se tudi de
dek in babica v mladosti sama odpravila na pot v boljši svet,« 
nadaljuje. »Večkrat sem poslušal njune anekdote in doživljaje, 
zato sem se odločil, da informativno pobrskam, ali slučajno 
kjerkoli potrebujejo koga iz moje stroke. Pa se je začelo. V splet
ni iskalnik google napišem tekst v nemškem jeziku, pogledam 
nekaj zanimivih ponudb in za šalo pošljem kratko besedilo v 
obliki prošnje na eno izmed klinik. Če povzamem, odgovorili 
so mi v roku enega tedna, da se zanimajo zame in naj jih, lepo 
prosijo, pokličem, v primeru, da me delovno mesto še vedno za
nima. Opravim klic in sporočijo, naj se čez tri dni oglasim pri njih. 
Povprašal sem stare starše, ali bi se z menoj odpravila na nos
talgično pot, in seveda jima ni bilo potrebno dvakrat ponuditi.« 
Kot pravi, se je razgovor, ki ga je opravil v petih minutah, kma
lu nadaljeval z ogledom klinike ter spoznavanjem sodelavcev. 
»Če povzamem: v roku dveh tednov sem poslal prošnjo, dobil 
odgovor, bil na razgovoru, dobil stanovanje od klinike in začel 
delati. Ko se ozrem nazaj, pomislim, kako neverjetno glede na 
razmere pri nas. Strah zaradi mojega statusa tujca se je kma
lu izgubil, sodelavci so bili motivirani, da me vključijo in spre
jmejo medse, številne prireditve, ki jih klinika organizira sama, 
večerje, izleti, ugodnosti in še mnoge ugodnosti, ki jih ponuja 
center mesta, pa olajšajo vključitev v družbo. Nadaljnja izo
braževanja, napredovanja, vse to je tu mogoče, če le pokažeš 
interes ter dobro voljo. Nadrejena se večkrat prikaže na hodni
ku oddelka z vprašanji, če mi je delo še vedno všeč, uživam, ali 
je kaj, kar me moti… Konkurenca in borba za sodelavce oziro
ma delavce je tukaj velika in lahko je opaziti, da se trudijo, da bi 
osebje obdržali in mu omogočali vedno boljše pogoje.« 

Niti v tujini ni sam 
Še preden bi dobil občutek, da je sam v tujem svetu, je na hod
niku že zaslišal domačo besedo. »Ko po dveh dneh bivanja na 

Anžej po poteh dedka in babice
Kam je izginil nasmejani, svetlolasi, popevajoči fant Anžej? Ni šel (pre)daleč in kot upa sam, ni šel za vedno. 
Preprosto – šel je iskat delo.

tujih tleh v stanovanju slišiš ‘bog dej, čuj, js sn pa Boris, prideš 
k nam gor na pivo, pa če kej rabiš povej’, ko te pri rentgenu 
pozdravi ‘o lejga, še en, si že doug tu?’, pa potem na hodniku 
srečaš prijatelja s fakultete, ki se ravno odpravlja na prvi de
lovni dan, dobiš košček domovine v vsakdanje okolje,« pravi 
Anžej. Za ohranitev stikov s prijatelji iz Vojnika, predvsem z 
družino in njegovo drugo družino, Vokalno skupino in spiritu, 
pa ima na voljo tudi kup digitalnih pripomočkov. »Skype in 
Facebook in drugi so se končno izkazali za zelo koristne.« 
Zaključek njegovega »pisma iz tujine« je kljub izredno dobrim de
lovnim pogojem in prijaznim sodelavcem nekoliko bolj grenak. 
»Vem, da smo Slovenci dobri ljudje, ambiciozni, željni ustvarjanja 
in razkazovanja svojih talentov, kljub temu da smo majhen narod. 
Pa vendar nam mnogim žal ni omogočeno, da svoje sanje izživi
mo. Še vedno imam željo in prepričan sem, da če me boste čez 
leto, dve ali tri povprašali, če pridem nazaj domov, odgovorim 
prepričljivo DA! Veliko sem pustil doma … Želja, da bom lahko na
daljeval tam, kjer sem svojo ‘lopato’ odložil, je velika. Vrnil se bom 
le malo starejši, modrejši in z nekimi mednarodnimi izkušnjami, 
ki bodo morale prepričati naslednjega slovenskega delodajalca. 
Lep pozdrav in bodi zdrava domovina, mili moj slovenski kraj …« 
 

Rozmari Petek 
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Slomškova soba

Slomškova nedelja
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na Slomškovih kulturnih 
dnevih v Novi Cerkvi
Slomškovi kulturni dnevi so dogodek, ki ima korenine v letu 2003, ko je bil zasnovan projekt »A. M. 
Slomšek v Novi Cerkvi«. Skupina ljudi, ki je imela izostren občutek za zgodovino in njeno implementacijo v 
življenje, je pravilno predvidevala, da je lik Slomška pomemben za Novo Cerkev in Slovenijo. 

Veliko je bilo predlogov in področij, ki so jih pred leti poveza
li in začeli izvajati v obliki Slomškovih kulturnih dni. Projekt
ni svet, ki skrbi za oživljanje spomina na delo A. M. Slomška v 
Novi cerkvi, je te dni pripravil prireditev že enajstič. Kulturni 
dnevi se odvijajo na Slomškovo nedeljo, to je tretjo nedeljo v 
septembru, in trajajo tri dni. Osrednja slovesnost o Slomšku je 
bila letos na predlog škofa Lipovška v Novi Cerkvi. Organiza
torji so jo umestili na Slomškove kulturne dneve in se lotili ob
sežnih priprav, saj je bilo praznovanje vseslovensko. Poudariti 
pa moram, da je lik Slomška najbolj prisoten na Štajerskem in 
tudi v Novi Cerkvi, kjer je služboval dve leti. 
Projektni svet si je postavil nalogo, da vsako leto dogodek 
obeleži z novo pridobitvijo. V preteklih letih se jih je nabralo 
kar nekaj, ki so pomembne: v knjižni obliki je izšel Izbor pridig 
A. M. Slomška, komplet razglednic v posebnem ovitku, letos so 
odprli lepo urejeno spominsko sobo A. M. Slomška. Spomins
ka soba je dobila domovanje v pred leti obnovljeni župnijski 
kašči. Je lepo urejena in nam ponudi v ogled nekaj Slomškove 
zapuščine iz obdobja njegovega službovanja v Novi Cerkvi in 
v širšem slovenskem prostoru. V vitrinah si lahko ogledamo 
Slomškova dela, dela o Slomšku, mašni plašč, misal (mašna 
knjiga iz časa službovanja), Slomškov leseni doprsni kip (izde
lal Karli Matek), portret Slomška (avtor Jože Žlaus), družinsko 
deblo družine Slomšek in proces nastajanja knjige pridig. V 
treh debelih knjigah, ki jih je iz Rima prinesel g. Alojz Cvikl, je 
prikazan postopek za beatifikacijo A. M. Slomška. V spominski 

sobi je mogoče kupiti knjigo pridig, razglednice in vpisati svoje 
občutke in misli v knjigo vtisov. 
Prireditve so si sledile tri dni. Začele so se z molitveno uro za 
nove duhovniške poklice, nadaljevale z medgeneracijskim 
druženjem s starejšimi kot sedemdeset let in dosegle vrh v 
nedeljo, ko je bilo osrednje praznovanje. 
V program prireditev Slomškovih kulturnih dni je bilo vpe-
to srečanje starejših krajanov, ki je bilo medgeneracijsko 
in tematsko.  
Prav zanimivo je takrat, ko povežemo več stvari, kot tokrat v 
Novi Cerkvi. Vodja Karitas Marija Gobec mi je predstavila or
ganizacijo in potek prireditve, ki je združevala mlade in stare
jše. Delavci Karitas pripravijo tri srečanja starejših vsako leto. 
Letošnje drugo srečanje so umestili v Slomškove kulturne 
dneve, saj so želeli poudariti medgeneracijsko sodelovanje in 
program, ki bo predstavljal Slomškovo zapuščino. Povabilu se 
je odzvalo petindevetdeset povabljenih, starih nad sedemde
set let, in prav zanimivo, da je bilo več tistih, ki so stari okoli 
osemdeset let. 
Program prireditve je v prvem delu potekal v cerkvi, kjer je 
maševal dr. Vinko Kraljič, udeležence je nagovoril tudi domači 
župnik gospod Vicman. V programu so nastopili pevci Otroške
ga pevskega zbora župnije Nova Cerkev pod vodstvom Jane 
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Deželak in Urške Oprčkal, recital o A. M. Slomšku je z učenci 
pripravila Špela Oprčkal. Drugi del srečanja je bil v šoli, kjer so 
udeležence s programom pozdravili učenci podružničnih šol iz 
Socke in Nove Cerkve, jih pogostili delavci Karitas in razvedrili s 
pesmijo ob harmoniki Nika Armiča in Rajka Sentočnika. Za vse 
krajane, ki so v tem letu praznovali okroglo obletnico, so prip
ravili darilca, vse tiste, ki jih na srečanju ni bilo, bodo obiskali 
doma. Navzoče sta pozdravila Slavko Jezernik in Branko Petre. 
Za dobro počutje povabljenih so se potrudili vsi sodelujo
či: pridne sodelavke Karitasa, učiteljice, nastopajoči in seve
da Markovi, ki so odstopili svoje prostore za pripravo hrane. 
Ta prireditev je ena izmed tistih, ki prinese toliko prisrčnih 
pogovorov, obujanja spominov, srečanj po dolgih letih, zariše 
srečne nasmehe na obraze ljudi, ki redko zapuščajo svoj dom 
in so hvaležni za pozornost in poklon njihovim zrelim letom. 
Delavke Karitasa jim z največjim veseljem vsako leto pripravi
jo takšna srečanja. Letos se bodo družili še v adventnem času 
z željo, da bo tudi takrat tako prisrčno in veselo. Za Karitas je 
delo s starejšimi zelo pomembno, saj po besedah moje sogov
ornice, ne potrebujejo toliko materialnih dobrin, njim manj
kajo dobri poslušalci in sogovorniki. Pa saj prijazna beseda in 
kanček pozornosti, ki jo namenimo drugim ne stane nič, je le 
odraz naše kulture in olike. 

Slomškova nedelja 2013 je bil dogodek, ki je v Novo Cerkev 
pripeljal precej škofov, dekanov in duhovnikov, pa pred-
stavnikov drugih cerkva, tudi iz Hrvaške, Avstrije in Italije. 
Veliko je bilo drugih udeležencev iz vse Slovenije, ki jih je Nova 
Cerkev pričakala kot družina. Vse je bilo pripravljeno: napitki, 
hrana, urejeni prostori, okolica, kulturni program in gostoljubni 
domačini. Cerkev je bila za vse udeležence premajhna, tisti, ki so 
ostali zunaj, so dogodek spremljali preko velikega ekrana pred 
cerkvijo. Somaševanje je vodil msgr. dr. Juliusz Janusz. V kultur
nem programu so sodelovali Cerkveni otroški pevski zbor (zbor
ovodkinja Jana Deželak), KUD Štajerski rogisti (umetniški vodja 
Jan Kovač), duet Sara Gobec in Urška Oprčkal (spremljava Špela 
Oprčkal), Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev (zborovodja Pe
ter Selčan) in Švoh oktet (umetniški vodja Marko Žibret), Mešani 
cerkveni pevski zbor sv. Lenarta (orgelska spremljava Natalija 
Podgoršek, solist Primož Hladnik, solist Slavko Jakop in Godba 
na pihala Nova Cerkev (dirigent Tomaž Majcen). 
Razveseljivo je, da je bila organizacija tako obsežne prireditve 
izvedena z veliko mero prizadevnosti in ponosa na svoj kraj. 
Vajeti so bile v rokah g. Vicmana in župnijskega pastoralnega 
sveta, ključarjev. Sodelovali so glasbeniki, društva, skavti, in
strumentalne skupine, delavci Karitasa, predstavniki KS, občine 
in številni posamezniki. Vsi ste delo opravili odlično. Vsak zase 
ve, kakšen je njegov odnos do A. M. Slomška, prav je, da ga 
spoznavamo, podoživljamo in se srečujemo na prireditvah, 
ki obujajo njegove misli. Program se je končal s ponarodelo 
Slomškovo pesmijo: 
 
Glejte, že sonce zahaja, skoraj za goro bo šlo,  
hladen počitek nam daje, pojd`mo veselo domov. 
»In res je ob koncu prireditve sonce zahajalo, ljudje pa odhajali 
na svoje domove zadovoljni in ponosni, da živimo v kraju, kjer 
znamo stopiti skupaj,« je dodal Oton Samec, ki mi je posredoval 
podatke o praznovanju. Vabim Vas, da si ob obisku Nove Cerkve 
ogledate tudi spominsko sobo A. M. Slomčška in potomko stare 
trte iz Lenta, Mihaelo, ki je dobila ime po kapeli sv. Mihaela. Le
tošnja trgatev je namenjena učencem POŠ Nova Cerkev.  
 

Lea Sreš 
Foto: J. Vovk 

Srečanje slikarjev 2013
Jesenska sobota, 12.oktober 2013, je bila kljub megli in 
dežju, polna veselja, dobre energije in dogajanja v našem 
društvu. Prvič po več kot 30 letih smo ponovno obudili in 
združili umetniške vezi mlajših in starejših slikarjev, ki jih 
življenje, delo ali zgodovina veže na naš kraj Vojnik. 
Po tradicionalnem slovenskem zajtrku so si slikarji ogledali 
na fotografijah različna krajevna obeležja. Kljub dežju so eni 
odšli na teren, drugi pa v prostore osnovne šole Vojnik. Tam so 
si skicirali izbrane motive za svoja dela, ki jih bodo v oktobru 
končali. Uokvirjene slike bomo v novembru in decembru 
razstavljali v gostišču Pri Luki v Vojniku. Po razstavi bomo 
na posebnem kulturnem dogodku vsa dela, ki jih avtorji 
podarjajo v dobrodelni namen, prodali. Izkupiček prodaje 
bomo dobrodelno namenili Šolskemu skladu OŠ Vojnik in s 
tem pomagali socialno ogroženim otrokom. 
Ne le vzgoja rastlin in urejanje okolja tudi kultura, umetnost 
in skrb za soljudi so tiste vrednote, ki jih v našem društvu 
spodbujamo in živimo. 

Podrobnejše informacije in fotografije iz dogodka so 
objavljene na Facebook profilu našega društva. 
 

Nataša Kovačič

Skupinski posnetek udeležencev
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Knjiga, izdana ob 800letnici gradu Lemberg, ki jo je napisal Zoran 
Slatinek.

Franci Zidar obiskovalcem z veseljem razlaga,  
kako poteka obnova gradu.
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Veliko gradov je bilo v Vojniku, ohranjen je le še eden. Kot je vi
deti, bo ta pod sedanjim lastništvom še dolgo kljuboval zobu 
časa. Odkar je lastnik gradu Franci Zidar, je grad vidno začel 
spreminjati podobo. Obnovljen renesančni hodnik je sploh ne
kaj posebnega, že iz regionalne ceste pa je moč razpoznati nov, 
bleščeč zid, ki ga je s pomočjo edinega prebivalca, ki še biva v 
gradu, zidal prav lastnik Zidar. Ob tem, ko kupe kamenja počasi 
ponovno sestavlja skupaj, pa obenem sestavlja tudi zgodbe, ki 
so živele na gradu. Kot na primer Wolfgang Hannibal von Schrat
tebach, svetovljan, kardinal, vicekralj neapeljskega kraljestva, 
pooblaščenec avstrijskega cesarja in še bi lahko naštevali, ki se 
je 12. septembra 1660 rodil prav na lemberškem gradu. „Na gra
du niso bile le železne device, skrivni rovi. To so zgodbe, ki so del 
skoraj vsakega gradu. Človeštvo je bilo pač zmeraj neizmerno 
inovativno pri mučenju človeka. Še dandanes je, spomnite se le 
na Gvantanamo. A na gradu so bila tudi rojstva, naseljevali so ga 
pomembne družine,“ poudarja Zidar. 
 
Kako ste sploh odkrili povezavo z omenjenim kardinalom? 
»Ko sem gledal zapisnike, ki so nastali ob denacionalizaciji leta 
1945, sem zasledil tudi dva metra visoko sliko Schrattenbacha. 
Nato sem ugotavljal, kaj hrani celjski muzej in počasi začel 
odkrivati nova dejstva. Njegov brat je na primer pokopan v 
Novi Cerkvi, pa tega menda nihče ne ve, čeprav ima nagrobnik 
na fasadi cerkve (še dva druga lastnika gradu imata na cerkvi 
nagrobnika). Nato počasi sestavljaš zgodbo, preverjaš rodovni
ke. Ta družina, na primer, je imela veliko gradov: preboldskega, 
Stolpnik na Vranskem, Ojstrico nad Taborom, skratka šest gra
dov, vključno z vojniškim, lemberški grad pa je bil takrat njihov 

Svetovljani so bili rojeni  
na gradu Lemberg
Ob 800-letnici prve pisne omembe gradu Lemberg je lastnik Franci Zidar razkril nekaj svetovno znanih 
imen, ki so svoje dni živeli prav v Lembergu, ter tako končno sinonim za ta grad iz »strahotnih mučilnic« 
spremenil v nekaj pozitivnega.

sedežni grad. Raziskujem, kje je bistvo, do kam je segalo to 
življenje, kaj so pomenili ti ljudje tudi v Evropi.« 
 
Kako boste nadaljevali, gradili odkrito zgodbo? 
»Poskušal bom vzpostaviti sodelovanje s celjsko škofijo, do 
škofije v Olomucu, kjer je deloval in kjer imajo o njem ohran
jeno vse mogoče, ter skupaj z drugimi muzejskimi hišami pri
praviti predstavitev ne le Schrattebacha, ampak še koga, ki je 
zaznamoval ta grad. Najzahtevnejši del, če govoriva o fazah 
obnove gradu, še vedno ni končan. Bistvo teh prvih sedmih 
let mojega dela je bilo v tem, da spremenim odnos do gra
du iz nekaj, kar je umazano, nevredno, na cesti … Vse, kar je 
označevalo 800 let življenja v gradu, se je uničilo. V to lepo lu
pino se je naselilo zlo, slabo, umazano itd. Skozi to se je krepil 
odnos politike, kulture do gradu. To je miselni vzorec lokalne in 
širše politike. Samo rezultat začenja to spreminjati, ne pisanje 
elaboratov, ne neko klepetanje o tem, kaj smo in kaj nismo. Kot 
nejeverni Tomaži smo. Ta prva faza ne pomeni toliko fizičnega 
napora, temveč intelekturalnega napora, iznajdljivosti, kako 
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ljudi prepričati, da to je nekaj vrednega. 
Moja naloga je, da to zgodbo umestim spet v nek aktualni 
prostor, da dodam nekaj k podobi te Slovenije in njene iden
titete, ker je to nekaj, kar je vredno storiti. Nič nimam in imam 
hkrati od tega, kot me nekateri sprašujejo. Zdi se mi vredno, da 
nekaj, kar je zavrženo, poteptano, vrneš v fokus tega življenja. 
Vem, da s tem ne bom bogat, je pa vprašanje interpretacije, kaj 
pa sploh pomeni biti bogat. Po moji sem že zelo bogat, krepak 
in močan v tem razmišljanju in vem, da delam prav. Pričaku
jem, da se bo krog enakomislečih širil, da se bo ta koalicija pov
ečevala, čeprav me aktualne razmere ne prepričujejo, ampak 
moraš biti vztrajen, ker na koncu dobro vedno zmaga.« 
 
Zanimivo, skoraj neverjetno je, da vi prav sami fizično ob-
navljate grad? 
»Videl sem, da druge poti ni, ker s temi skromnimi denarji, ki 
jih imam, bi kakšna občina ali država naredila petkrat manj. 
Treba se je iznajti mehanizme, kako v teh pogojih narediti čim 
več. Grad ni moja rezidenca, ne od ministrstva ali predsednika 
vlade. Moj cilj je, da Lemberg postane prostor srečevanja ljudi, 
da postane nekaj, kar si je vredno ogledati. Že zdaj, ko se malo 
bolj vidi, se mnogi, predvsem tujci ustavljajo ob njem. Pona
vadi takrat vržem orodje iz rok in sem za kakšno uro vodiš po 
gradu. Razmišljam, kako to v prihodnje urediti, že zaradi var
nosti. Do pomladi bi radi uredili tudi sanitarije. Nekaj moram 
urediti, kamor bo obiskovalec lahko sedel in kaj o gradu iz
vedel. S sinom imava že malo nastavljeno eno multimedi
jsko zgodbo, da ne greš opeharjen z gradu. Dediščino lahko 
ohraniš le, če ji daš vsebino. Sicer je vse skupaj nesmiselno, saj 
vsak obnovljen prostor prinaša strošek. Vesel sem, da bo drugo 
leto ministrstvo vendarle dalo še nekaj denarja za interventne 
ukrepe naprej. Obenem se pripravljam na razpise, s katerimi bi 
prišli do evropskega denarja. Težava je namreč v tem, da je pri 
nas zasebna lastnina na pol stigmatizirana, kot da je to nekaj 
slabega. Veliko govorimo o javnozasebnem partnerstvu, ko 
pa v postelji pridemo do posla, da bi imeli otroke, pa zbežimo. 
Takrat je, kot da je zasebna lastnina kužna.« 

Ponavadi se lokalne oblasti lastništva kulturnih spomenikov 
celo otepajo, tudi država, ki je na primer nazadnje prodala 
graščino Socka. V sosednji občini Dobrna pa imamo drug 
primer – Vila Ružička, ki v zasebnih rokah vene. 
„Osnovna težava je v tem, da smo premalo povezani, da smo 
preprosto egoisti. Mislimo, da smo edini na tem svetu, ne za
vedamo se, da smo stopili v nekaj, pa naj bo v družinsko ali 
lokalno premoženje. Ni nam vse dano in vse dopuščeno! Ko 
zajadramo v vulgarni, brutalni egoizem, ne vidimo več stvari 
okoli nas, ki so dragocene, ne vidimo več ljudi okoli sebe. Ve
liko je lepih spomenikov, s katerimi se ‘mučka’. Nenazadnje 
tudi s celjskim knežjim dvorcem, ki je edinstven, mi pa iz njega 
ne znamo narediti evropske zgodbe. 
Bistvo vsake prodaje gradov bi moralo biti le v tem, da se 
spomenik ohrani. Če bi država imela jasen koncept, bi gradove 
prodala za en evro, a z vnaprej sankcionirano zavezo, kakšen 
mora biti. Nenazadnje je tudi po zakonu tako, da smo k ohran
janju dediščine zavezani vsi, tako država, lokalna skupnost kot 
lastnik, a se to zakonodajo ignorira. Težava je v interpretaciji 
zakona  nihče ni sankcioniran, če svojega dela ne opravi. Sam 
bom na primer vesel, če bo občina v svoje razvojne načrte dala 
oporo za razvoj gradu Lindek. Tako bi razvalina postala varna 
in bo, če bo dobro spromovirana, privabila dovolj ljudi.“ 
 

Rozmari Petek

Nastal je videospot 
družine Gregorc in 
ansambla Mikola
Sodelovanje med pevci družine Gregorc in ansamblom Mi-
kola traja že kar nekaj let, sedaj pa so glasbeno druženje 
okronali s prvim večjim projektom. Ko so v lanskem letu 
skupaj posneli dve skladbi, je prišlo do ideje, da bi za vsaj 
eno napravili spot in ga predstavili širšemu krogu ljubitel-
jev narodnozabavne glasbe.

Odločili so se za skladbo Pod Uršt avtorja Metoda Jakopa, ki 
jo je posvetil svojemu prijatelju in bratrancu Tonetu Gregorcu, 
govori pa o Bezenškovem Bukovju, vasici nad Frankolovim, od 
koder izhaja družina Gregorc. V spotu so hoteli gledalcem prib
ližati lepo, na Frankolovem že ponarodelo pesem, ob spremlja
vi narodnozabavnega ansambla, vpeto v okolje, kjer je nastala. 
Dobremu vzdušju je doprineslo sončno vreme, ki je ves 
dan snemanja spremljalo glasbenike in snemalno ekipo ter 
omogočilo res lepe posnetke Vojnika, Bezenškovega Bukovja, 
Frankolovega ter Lipe. Svoje pa je dodala tudi prijaznost gospe 
Hilde Goršek, ki je dovolila posneti nekaj lepih insertov domači
je, seveda pa so se na mizi znašle tudi dobrote iz njene kuhinje. 
Videospot bo kmalu na ogled na TV Veseljak, obe posneti sk
ladbi pa so že pomladi predstavili na TV Celje in lokalnih radi
jskih postajah. 
Seveda pa kljub skoku v narodnozabavne vode družina Gre
gorc ostaja zvesta ljudski pesmi in se aktivno udeležuje srečanj 
pevskih družin po Sloveniji  konec meseca avgusta so nasto
pili na tradicionalnem srečanju v Andražu nad Polzelo, kjer so 
z devetnajstimi nastopi družina, ki se je tega srečanja do sedaj 
udeležila največkrat. 
 

Elči Gregorc



60 17. oktober 2013  |  OgledalO 4/2013

Uvodoma sta vse prisotne pozdravila župan občine Vojnik Beno 
Podergajs in predsednica TD Nova Cerkev Zvezdana Stolec. 
Kaj je pravzaprav grad? Kratko vprašanje, na katerega pa ni 
enostavnega odgovora, saj je grad za otroke v vrtcu zgolj 
velika hiša, za zgodovinarja ali arhitekta umetniška stvaritev, 
za državo finančno breme … Gradovi so imeli številne 
funkcije, a osnovni sta bili dve  grad je bil središče posesti in 
prebivališče gospode. Poleg teh osnovnih so imeli gradovi še 
druge pomembne vloge: bili so obrambne točke, bili so stičišče 
kulturnih in umetnostnih tokov (na gradovih se je plesalo, 
muziciralo, v njih so se srečevale različne družbene plasti ...). 
Gradovi ter njihova zgodovina, predvsem njihova vez z naravo 
in pokrajino, nas podobno kot zgodovinska pisma in listine 
lahko veliko naučijo, če jih znamo odpečatiti in razbrati. 
Odpečatiti in razbrati zgodovino gradu Lemberg je znal tudi 
gospod Zoran Slatinek, in prav o tem, kaj je grad, je spregovoril 
v enem svojih poglavij. Zoran Slatinek po svoji profesiji ni 
pisatelj, življenjska pot pa ga je zanesla v Lemberg, kjer ga je 
popolnoma prevzel in pritegnil grad Lemberg. 
Izsek iz njegove knjige pravi: »Vse skupaj se je začelo leta 
2000, ko sem se priselil v Lemberg pri Novi Cerkvi. Sta-
nujem namreč zelo blizu gradu Lemberg, ki me je s svojo 
vzvišeno lego nad dolino privlačeval že dalj časa. Splet 
okoliščin mi je ponudil odkrivanje njegove preteklosti, 
iskanje duš, skritih med razpadajočimi zidovi in ohranjan-
je njegove identitete med gradovi na Slovenskem. Zelo me 

je presenetil zgodovinski podatek, da grad Lemberg kljub 
neposredni bližini Celja v 14. in 15. stoletju ni bil nikoli last 
grofov Celjskih, še posebej me je pa navdihnila Vischerje-
va (VIŠERJEVA) upodobitev gradu iz leta 1681. To me je še 
samo dodatno spodbudilo k podrobnejšemu raziskovan-
ju njegove zgodovine. Pri svojem raziskovanju sem tudi 
spoznaval zgodovino slovenskega naroda, zlasti življenje 
malega človeka, kmeta in viničarja, podjarmljenega gos-
podarju na gradu Lemberg. Tudi danes, 800 let po prvi 
omembi Eberharta Lemberškega, grad Lemberg še zmeraj 
živi. Živi po zaslugi vsakega od nas, ki ga je začutil in mu 
dal trenutek svoje pozornosti.« 
Da, res sta mu dala trenutke svoje pozornosti. Zoran Slatinek 
na svoj način in Franci Zidar na svoj način, saj mu pravzaprav 
posveča ves svoj čas. Na srečo razpadajočega gradu in nas 
krajanov je prevzel zapuščen grad v letu 2007. Znano dejstvo 
je, da vsak lastnik gradu pusti objektu svoj pečat, zato lahko 
rečemo, da pozitiven pečat nedvomno pušča in ustvarja tudi 
gospod Franci Zidar, ki pri svojem delu tudi sam na novo 
odkriva arhitekturo gradu. 
Citat Francija Zidarja iz knjige »Lemberg – grad in trg«: 
»Pred natanko osmimi stoletji - leta 1213 - je bil grad 
Lemberg prvič omenjen v pisnih virih. Predpostavljati je 
mogoče, da so ga pozidali v drugi polovici 12. stoletja in 
v začetku 13. stoletja. Nastanek gradu sodi v čas, ko je 
na slovenskem Štajerskem nastala večina srednjeveških 

Literarni večer  
s predstavitvijo knjige
Literarni večer s predstavitvijo knjige »Lemberg - grad in trg«, katere avtor je Zoran Slatinek, je 30. 8. 2013 
potekal na gradu Lemberg v obnovljeni grajski dvorani. Prijeten in zanimiv razgovor o vsebini knjige smo 
popestrili z razstavo slik gradu Lemberg in druge tematike, ki so jo pripravili ljubiteljski slikarji. Svoje 
izdelke za razstavo so prispevali: Jerica Rihar, Franci Kovač, Milena Jurgec, Amina Kolarič, Martin Toman, 
Silvija Mikuš, Mojca Kuzman, Milica Novak, Jože Žlaus, Irena Kraljič.
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Deli Jožeta Žlausa

grajskih stavb, od katerih sta se do danes ohranila le grad 
Lemberg in grad Komenda na Polzeli. 
Leta 2007 je zapuščen in skoraj v razvalinah grad dobil 
novega lastnika, ki je postavil koncept celovite prenove 
spomeniškega kompleksa. Čiščenje navlake, izdelava 
arhitekturnih posnetkov, predhodne arheološke in druge 
raziskave, zaustavljanje rušenja so tisti že izvedeni ukrepi, 
ki predstavljajo prvo fazo prenove. Hkrati z izvajanjem 
interventnih ukrepov se je v gradu začelo vračati življenje. 
Koncerti, razstave in drugi kulturni dogodki, izvedeni v 
sodelovanju s Turističnim društvom Nova Cerkev in Občino 
Vojnik, nadgrajujejo velike obnovitvene napore.«  
Pri raziskovanju zgodovine gradu me je pritegnila predvsem 
raznolikost arhitekture gradu. Nesporno je, da je grad Lemberg 
zgodovinsko in arhitekturno zelo raznolik, da so podobo 
prvotnega romanskega gradu spreminjali že sredi 15. stoletja 
takratni lastniki Schaumbergi (ŠAUMBERGI), nakar so v 2. 
polovici 16. stoletja takratni lastniki Welzerji dodali gradu 
vrsto renesančnih arhitekturnih sestavin  s temi posegi je bil 
grad prilagojen obrambnim in bivanjskim potrebam tistega 
časa in je dobil izrazito renesančne poteze, katerih večji del se 
je ohranil do danes. 
Za časa Schrattenbachov (ŠROTNBAHOV, po nekaterih virih 
ŠRATNBAHOV) je grad dobil nekatere baročne poteze. Do 
leta 1812, ko so lastniki gradu postali Langerji, se je menjalo 
več lastnikov. Langerji so prezidali vhodni palacij in mu nadeli 
rustikalno podobo, v letu 1904 pa je grad postal last družine 
Gallé, ki je na Lembergu gospodarila do leta 1945. 
Eno najbolj škodljivih obdobij poseganja v stavbno zgodovino 
gradu Lemberg je prav obdobje od leta 1945 do leta 2007, 
saj so takratni lastniki opustili sleherno vzdrževanje gradu in 
dopustili uničevanje ter rušenje posameznih sestavin tega 
kulturnega spomenika. 
Sedanji lastnik gradu Franci Zidar je zaključil literarni večer 

Jože Žlaus ni samo 
glasbenik in umetnik
Pred nekaj meseci sta izšli dve drobni knjižici avtorja 
Jožeta Žlausa, ki posegata v zgodovino iz naše neposredne 
okolice. 
Prva z naslovom Turki na Dednem Vrhu je nastala po 
spominih na pripovedovanje Očakovega Anzeka iz Dednega 
Vrha, ki je avtorju zgodbo o Turkih pripovedoval že v ranem 
otroštvu. Zanimiva zgodbica o Tončku, ki se je po dolgih letih 
po ugrabitvi vrnil na Dedni Vrh kot janičar, prepoznal deda 
Anzeka, ta pa je vasico rešil pred najhujšim. 

in nas ponovno prepričal, da lahko s ponosom rečemo, da se 
grad Lemberg uvršča med najslikovitejše gradove v Sloveniji 
s svojo značilno lego, izjemno krajinotvornostjo in izrazito 
srednjeveško arhitekturno zasnovo. 
Literarni večer so popestrili mladi fantje ansambla Klateži iz 
Nove cerkve ter Špela Cehner. 
Zanimiv klepet o vsebini knjige, ki ga je z Zoranom Slatinkom 
z zanesljivo strokovnostjo opravil Drago Medved, novinar in 
znan slovenski publicist, je zbrane poslušalke in poslušalce 
nedvomno vzpodbudil, da bodo z zanimanjem prebirali knjigo 
»Lemberg - grad in trg«. 

Irena Kraljič 
Foto: J. Vovk 

Druga knjižica z naslovom Zgodbe gradov in graščin 
na Vojniškem pa zajema pravljice in pripovedke, ki jih 
je nekaj zapisal Janko Orožen v svoji knjigi Gradovi in 
graščine v narodnem izročilu, nekaj je bilo pa zapisanih po 
pripovedovanju Očakovega Anzeka in Hermana Kotnika. 
Obe knjižici sta tudi bogato ilustrirani z grafikami Jožeta 
Žlausa. Knjižici sta bili izdani v samozaložbi in jih je moč dobiti 
pri avtorju v Galeriji Piros v Globočah. 
 

Jure Vovk
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”Alpinizem, kot plezanje je najboljši  
aparat za spoznavanje samega sebe.”

INSTINKT - intervju
Konvencionalna definicija instinkta pravi, da je instinktivno delovanje prirojeno, nehoteno, ki sili človeka 
ali žival k določenemu ravnanju. Ali drugače geslo, ki ga v savinjskih alpinističnih krogih asociativno 
povežejo z imenom prvenstvene smeri zavidljive težavnosti Marka Mavharja in Mirana Šumaka v 
južni steni Mrzle gore. 110-metrsko alpinistično smer sta plezalca civilizirala in s pomenljivim imenom 
ovekovečila 22. maja 2013 po petih urah tehnično zahtevnega plezanja. Stisk roke, ki jo Marko vselej 
vzneseno ponudi, človeka obogati s številnimi krepostnimi spoznanji. Močan stisk z vedrim obrazom 
in iskrivim pogledom napolni sleherni život in krajino z življenjsko energijo, ki jo prekine šele občutek 
hrapave roke od neštetih prijemov grobe raskave skale. Markove značajske črte radovedne in neustrašne 
rane mladosti so logično nasledstvo našle v plezanju in alpinizmu, kjer se je bera prvenstvenih vzponov 
ustavila pri številki 18. ob družbi 13. težjih ponovitev VII. do VIII. težavnostne stopnje. Štiriindvajsetletni 
krajan Nove Cerkve je od leta 2009 nepogrešljivi član Alpinističnega odseka Grmada iz Celja, alpinist ter 
pripravnik Gorske reševalne službe Slovenije.

Zakaj »instinkt«? 
Smer sodi med moje najtežje prvenstvene. Plezanje na meji 
padca zahteva popolno koncentracijo na plezanje samo. Vna
prej moraš predvideti posamezen gib, kajti napačna izbira te 
vrže iz ravnotežja, kar posledično pomeni padec, ki se lahko v 
slabem varovanju (krušljiva in nerazčlenjena skala, kjer ni mož
no urediti vmesnega varovanja) usodno konča. Nek del stene, 
ki še nikoli prej ni bil preplezan, pa je čista uganka za prve
ga plezalca, saj ne veš, ali bo stena ponujala dobre oprimke 
in ali bo možno zabiti kakšen klin. Previsna stena te še toliko 
bolj ovira pri iskanju novih prehodov, saj onemogoča pogled 
naprej, in tukaj pride na vrsto instinkt, ki je poleg razuma in 

intuicije zame kot temeljni kamen življenja. Čut, da je pot, ki si 
jo izbral, prava in da verjameš v njo, je neprecenljiv zaklad, ki 
ga človek lahko ima. Mnogo je zgodb, ki pripovedujejo o pravi 
izbiri v pravem trenutku. To lahko pripišemo našemu instinktu 
in ravno ta me je usmerjal na pravo pot navzgor proti soncu, 
da se nisem razbil v neusmiljenih ploščah, ki so bile videti kot 
brušen spomenik.  
 
Potipati »deviško« skalo ima pri plezalcih svojstven mik, je 
vstop v nedotaknjen svet dejanje, ki predstavlja vrhunec 
plezalnega izkustva. 
Občutek, ko prvič stiskaš hrapave oprimke v steni, ki še nikomur 
pred tabo niso služili, je res posebno doživetje, ki ga lahko ra
zume le alpinist; človek, ki išče težave in je srečen, če jih najde 
ter premaga pravijo. Pionirji alpinizma so pred sabo imeli steno, 
ki je še ni preplezal človeški rod, le redki gamsi so si poprej utirali 
pot po ozkih policah skozi svet vertikale. Če bi danes vsako pre
plezano smer zarisal na sliko, bi videl, da je stena prepletena kot 
pajkova mreža in bi s težavo našel prostor za novo smer. Običaj
no je še prostor tam, kjer je stena najbolj previsna in težavna. Po
trebno je zbrati zadosti poguma, da si upaš prestopiti iz utrjene 
poti na pustolovsko potovanje, kjer nikoli ne veš, kaj te čaka. Za 
takšna dejanja moraš imeti visok nivo psihofizičnih sposobnosti, 
ki pa jih ne pridobiš tako zlahka.  
  
V alpinizmu so že od samega začetka koreninijo različne 
nazorski imperativi in ideološki momenti. Četudi je gorni-
ku malo mar za kategorične okvirje se v njih nezavedno 
»ujame«. Kako se zrcali alpinizem v tvojem dojemanju sve-
ta? Je prišlo do bistvenih sprememb v spoznanju od prvih 
korakov navpik? Plezaš po angleški filozofiji, ker so gore 
pač tam ali … začutiš nekakšen klic gora? 
Vsakdo, ki je obiskal gorski svet in ga videl v vsej svoji veličini, 
je za vedno navezal stik s tem idiličnim okoljem. Gore imajo že 
od nekdaj močno vlogo v zgodovini človeštva. Ljudje so ver
jeli, da na gori prebivajo bogovi, duše umrlih, zato je ta kraj 
še danes tako mističen. Že od samega začetka imam do gora 
poseben odnos, ki se je do danes le še poglobil. Pravijo, da si 
tukaj najbližje Bogu. Mati me velikokrat okarajo, češ da me ni
koli ni v cerkev. Ali niso gore najlepša katedrala, kjer se človek 
lahko sreča z Bogom?  
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Mika me zaobiti vprašanje o dojemljivosti bližnjih in okolice 
do tovrstnega početja. Sam menim, da bi takšna vprašan-
ja morala biti izbrisana iz obličja človeškega uma, kajti že 
s samim vprašanjem podžigamo prevladujoča mnenja o 
samomorilskih nagnjenih plezalcev in alpinizem tlačimo v 
»tabuizacijo«. Saj poznaš ljudsko modrost: »Gora ni nora, 
nor je tisti, ki gre nanjo.« Vseeno bi želel tvojo pomoč. 
Takole bom rekel. Sam nisem bil ravno ljubitelj zelenjave, 
vse dokler nisem začel okušati, kako dobra je, povrhu vsega 
tega pa je še zdravilna za telo. Podobno je z gorami. Tisti, ki še 
niso zašli v ta čudež narave, ne vedo, kako je. Izoblikovali so 
si neko izkrivljeno podobo o gorah, kar je v veliki meri botro
vala televizija in strah pred neznanim. V resnici pa so gore 
čudovito okolje za rekreacijo, ki je v današnjem življenjskem 
tempu nujno potrebna za človeka. Ni lepšega kot to, da se 
družinica odpravi na izlet v gore. Tudi plezanje v gorah ni 
nikakršen tabu, le da je od pohodništva malce bolj psihofizič
na naporna dejavnost. Legendarni avstrijski alpinist Mess
ner je dejal: »Postavite potencialnega samomorilca v steno, 
pod katero sika tisočmetrski prepad, in naredil bo vse, da bi 
preživel.« Zanimivo je dejstvo, da je vzrok za razne nesreče s 
smrtnim izidom v gorah vedno tičal nekje drugje, bodisi v po
manjkanju izkušenj ali opremeč, vendar skoraj nikoli v samo
morilskem nagnjenju. Ko sem nekje v steni, sredi previsov, se 
prebijam proti vrhu, je v meni želja po življenju najmočnejša! 
Kar pa se tiče ljudske modrosti, pa vemo, da so »norišnice« v 
dolinah in ne v gorah. 
  
Kdaj se je v notranjosti izoblikoval cilj postati alpinist? 
Verjetno se me bo vsak sošolec iz osnovne šole spominjal, kako 
sem »poplezaval« po drevesih in drogovih v šolski telovadnici. 
Vpliv okolja pa je deloval name šele ob koncu srednje šole, ko 
me je pater Branko Cestnik povabil v KamniškoSavinjske Alpe. 
Še danes sem mu hvaležen, saj mi je pokazal druga nebesa. 
Lepota in mogočnost gora, ob kateri dobi človek občutek ma
jhnosti, me je popolnoma zasvojila do te mere, da sem mu 
počasi iz poti uhajal na brezpotja in strmine. Sam sem si kupil 
plezalni pas ter nekaj vrvi in tako sem bil nared za prvi vzpon 
čez markanten greben Kozjeka, ki se lepo vidi iz Socke. Zraven 
se mi je pridružil še Tadej Kračun in tako sva oba odkrivala lep
ote nekoristnega sveta. Začuda se nisva pobila. Leto kasneje 
sva se vpisala v alpinistični odsek v Celju. Tam pa me je pod 
svoje okrilje vzel izkušen alpinist Andrej Palir, ki je prvič pel
jal plezat danes največjega mojstra alpinizma v slovenskem 
in svetovnem merilu Frančka Kneza. Tako me je naučil alpin
izem sprejemati več kot samo šport, ampak kot način življenja. 
Sedaj spoznavam, kako malo je potrebno, da je človek srečen, 
in kako skromne stvari polepšajo celo življenje. Alpinizem kot 
plezanje je najboljši aparat za spoznavanje samega sebe. 
 
Občina Vojnik je bogatejša za moderno plezalne steno v 
novi telovadnici OŠ Vojnik. S somišljeniki se ponuja edin-
stvena priložnost za investicijo znanja in energije v mladi 
tako rekoč prvi plezalni rod v Vojniku. Združuješ prenašan-
je znanja na mlade s poslanstvom alpinista? 
Zelo sem vesel, da imamo v naši občini plezalno steno, ki se 
lahko kosa z največjimi v Sloveniji. Zagotovo bo stena v veliki 
meri vplivala na razvoj mladih plezalcev, in tukaj ne dvomim 
v bodoče tekmovalce državnega ali evropskega kova. Sam 
menim, da je športno plezanje najboljši šport za otroka v fazi 
motoričnega razvoja, saj vsebuje osnovno motoriko gibanja, 
v katerem se razvijajo skoraj vse poglavitne mišične skupine 
in koordinacija. V prostem času, ki ga v veliki meri posvečam 

alpinizmu, se najde tudi čas za treniranje mladih plezalcev, 
saj je potrebno deliti svoje izkušnje z drugimi, jih voditi v 
pravo smer razvoja. Starejša generacija mora poskrbeti za 
mlajšo, jih naučiti stvari, ki jih je izkušala. Le tako lahko mla
jša generacija s pomočjo starejše napreduje in tako prepreči 
stagnacijo. 
  
Gorska peripetija, ki se ti je najbolj vtisnila v spomin? 
Ne vem, zakaj, ampak najbolj se mi v spomin vtisnejo drzne 
prigode, ki že skoraj izzivajo usodo, kakor hoja po robu smr
ti. Ena takšna se mi je pripetila v družbi patra Branka. Nekega 
zimskega jutra sva odšla na Okrešelj z namenom preplezati ka
kšno zimsko smer, vreme je bilo krasno, brez oblačka. Čudno 
se nama je zdelo, da nama je pri tej višini, ko bi morala že na 
pol zmrzovati, pošteno vroče. S turnimi smučmi sem zagrizel v 
nepredelan sneg, ki je bil zapadel prejšnje dni, vse do vstopa v 
smer, ki je vodila po nekakšnem žlebu do grebena Mrzle gore. 
Takrat sem še kadil. Nabašem cigaret in uživam ob spektakular
nem pogledu na KamniškoSavinjske Alpe, medtem ko Branko 
že prisopiha do mene. Počasi se pripraviva za vzpon, nadeneva 
dereze, cepine si pripraviva v roke. Naenkrat pa zaslišiva čuden 
zvok, ki se je razlegal za nama v žlebu. Plaz! V naglici jo popi
hava pod najbližji balvan, ki nama je v tistem hipu zagotovo 
rešil življenje. V nemoči sva opazovala, kako nama je odpihnilo 
nekaj opreme v dolino. Še dobro, da nisva bila midva names
to nje, kajti v najslabšem primeru bi bila zakopana pod kubiki 
mokrega snega. Ko je plaz ponehal, sva samo pobrala šila in 
kopita proti dolini. 
Zagonetnost alpinizma se odkriva skozi instinktivno delovanje 
človeka, ko se zoperstavi mogočnim skalnim masivom narave 
in ki privre na plano v mejnih situacijah, ob občutku bližine 
onostranstva. Priučene veščine so le spremljevalni pojav, vsak 
človekov gib narekujejo prirojene danosti, ki se sprevržejo v 
celostno delovanje narave in človeka. Omogočen je uvid v glo
boko skrite transcendentalne tako umske kot fizične sposob
nosti človeka. Planinci (vedoči, da Triglav ni edina slovenska 
gora) in alpinisti sledijo vzvišenim ciljem, bogatijo si življen
je z doživetji in opoji gorske svetinje in se mukama vrnejo v 
malikovalne rituale potrošništva. Vpijajoča ločnica med omen
jenima skupinama je v količini sproščanja instinkta, kar daje 
alpinistični obliki obiskovanja gora svojevrstno magičnost in 
nadzemeljsko draž.  
Često koprnim po nostalgični sliki, četudi je docela starokopit
na, da bi bil iztočni del lijaka Savinjske doline prežet z mladimi 
neustrašnih in predvsem pestrih značajev Markovega kova, ki 
bi krepili mesenost vaškega utripa. Da bi bilo moč izpod vaške 
lipe videti in slišati ne samo poskočen korak mladih ljubiteljev 
(gorske) narave ampak tudi zamaknjenih pogledov umetnikov 
vseh vrst, utrujenih pogledov kmeta, pridige vaških poseb
nežev, grlenega fantovskega petja, dira bosonogih otrok. V 
zameno pa iz udobnega sedeža vaškega »bifeja« opazujem 
apatično in postopajočo mladino, grozd klonov, kjer se njihovo 
uporništvo in drugačnost kaj hitro konča pri obleki in mladino, 
stoječo v vrsti, da se poklonijo instant ponudbi novodobnih 
narodnozabavnih ansamblov plehkih in poneumljajočih viž 
temelječih na tržnih prijemih, ki domala nimajo nobenega sti
ka več z našo presunljivo glasbeno tradicijo in folkloro. Čredi iz 
doline »solza« se kaj druga kot vedno znova in znova paradok
salno pridružujem. 
Celoten intervju je objavljen na www.mojaobcina.si/vojnik/. 
 

Tilen Podergajs 
Foto: osebni arhiv
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Vedno znova nas vabijo, nas navdušujejo, presenečajo … 
Nenehno nam ponujajo nove poglede, nove izkušnje in 
bogastva sobivanja. 
Pa vendar je prav, da se ob vseh lepotah, ki smo jih deležni 
kot obiskovalci planin, gora, zavedamo odgovornosti do 
sebe, do sopohodnikov, tudi tistih, ki jih srečujemo. 
Mislim predvsem na to, kaj storiti, ko je potrebna pomoč. 
V primeru, da gre za bolezenske znake, poškodbe in krvavitve, 
ki ponavadi ne omogočajo nadaljnje hoje niti do najbližje pla
ninske koče, prizadetega zaščitimo pred vetrom, padajočim 
kamenjem, soncem, mrazom, snežnim plazom in drugimi 
morebitnimi nevarnostmi, mu po svojih najboljših zmožnostih 
nudimo prvo pomoč ter poskrbimo, da pomoči potreben ne 
bo ostal do prihoda reševalcev sam. 
Če potrebujemo pomoč zase ali za koga drugega in smo v bližini 
katere koli planinske koče (vse planinske koče, mnoge gorske 
kmetije in lovske koče so obveščevalne točke, kjer lahko prijavite 
gorsko nesrečo), se o nadaljnjih potrebnih korakih posvetujmo z 
oskrbnikom ali pa z bolj izkušenim mimoidočim. 
Kadar nam zgoraj opisano ni možno, posredujemo podatke 
o nastalih težavah na tel. št. 112. Omogočili nam bodo kon
ferenčno zvezo oz. možnost posveta z reševalci najbližje postaje 
gorske reševalne službe. Ravnamo po njihovih navodilih. 
Kaj nam “sporočajo” nesrečni dogodki v naših gorah? Prav got
ovo je vsem skupno to, da za neko nesrečo ni le en sam povod 
ali vzrok. Ti se med seboj prepletajo in od nas samih je odvisno, 
kaj bomo dodali našim izkušnjam. Najpogostejše posledice 
nesreč so poškodbe spodnjih okončin in glave. 
Kljub vsemu zapisanemu pa nas gore nenehno vabijo in prav je 
tako. Nudijo prostor za najlepša doživetja, tkanja novih znanstev ... 

In kje smo bili planinci PD Vojnik? 
Reisseck in Koenigstuhl – pogledali smo k sosedom, kjer nas je 
navdušila lepa narava in prijaznost pohodnikov, ki smo jih srečali. 
Obiskali smo tudi cerkev sv. Antona na Pohorju, prisluhnili za
nimivi zgodovini te lepe cerkve in skrbi krajanov za razvoj kraja. 
Na Turistični kmetiji Malej smo zaključili jesenski pohorski potep, 

Planinski kotiček
Nekje sem prebrala, da imajo gore v vseh kulturah izredno velik simbolni pomen – simbolizirajo svet, 
drugačen od vsakdanjega, so točka, v kateri se stikata nebo in zemlja, svet nadnaravnih sil, pa tudi simbol 
hrepenenja, vzpona in premagovanja ovir. Gorske pokrajine so tisti svet, tiste pokrajine, ki jim pripisujemo 
največjo doživljajsko zmožnost.

vreme pa nam je postreglo z jasnim pogledom po dravski dolini, 
preko Kozjaka do avstrijske Golice, videli smo Peco, Uršljo goro, 
KamniškoSavinjske Alpe … Lepo za oko, še lepše za dušo. 

Planiramo: 
Kostanjev piknik, Potep po Madžarski, Izlet v neznano, Pohod 
na Stolpnik, k Tomažu. 
Vabljeni z nami! In vabljeni ob nedeljah v našo Kočo pri Tomažu 
ter k ogledu spletne strani. 
Želim vam varen korak! 
 

Za PD Vojnik zbrala in uredila Zvonka Grum 

Vabilo k vpisu v 
nogometno šolo
Nogometni klub Vojnik vabi vse nogometne navdušence 
na vpis v nogometno šolo. S prvimi nogometnimi koraki se 
lahko seznanijo dečki med 6. in 14. letom starosti. Vpis je 
možen kadarkoli pred treningom. 
Treningi potekajo: 
skupina U9: pon, sre, pet 16.0017.30 
skupina U11: pon, sre, pet 16.0017.30 
skupina U13: pon, sre, čet 16.0017.30 
Kontakt na telefonski: 031-636-815 Dejan Aubreht.
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Filip Vranc je obetaven smučarski skakalec

ŠP
O

RTFilip Vranc: »Želim si leteti  
na planiški velikanki!«

Starost: 12 let. 
Klub: Smučarsko skakalni klub Ljubno ob Savinji BTC. 
Trenerja: Marjan Prelovšek in Miha Sušnik. 
Cilji: osvojitev medalje na državnem prvenstvu, nastopati za 
slovensko reprezentanco. 
Vzorniki: Peter Prevc, Jurij Tepeš in Robert Kranjec. 
Hobiji: kolesarjenje, tek, nogomet, košarka. 
Sanjsko potovanje: Bahami. 
Vidnejši rezultati 2013: 
7. mesto v kategoriji dečki do 13 let na otroškem svetovnem 
prvenstvu v Garmisch Partenkirchnu, 
1. mesto v kategoriji dečki do 13 let na pokalu Cockta v Žireh, 
regijska tekmovanja (štajersko  koroška regija): 
1. mesto v Mislinji 
in 3. mesto v Ljubnem v kategoriji dečki do 13 let. 

Vojničanu Filipu Vrancu so ob najinem pogovoru misli že uha
jale v prihodnost, k najpomembnejšim tekmam. Sedmošolec 
se je s smučarskimi skoki pričel aktivno ukvarjati februarja leta 
2011. Od takrat je nanizal dobre rezultate, čeprav se z njimi 
zaradi skromnosti nerad pohvali. Za ta vedno bolj popularen 
šport se je navdušil kar sam. »V šoli so nas obiskali predstavniki 
Smučarskega društva Vizore in me z opisom športne dejav
nosti prepričali, da poskusim. To je bil začetek moje športne 
poti,« pove nasmejani Filip. Po aktivnem začetku je navdušeni 
skakalec prestopil v SSK Ljubno ob Savinji BTC. Danes tekmuje 
na skakalnicah od 40 do 50 metrov. »Osebni rekord sem dose
gel na skakalnici v Žireh. Trenutno znaša 63 metrov.« Filip ima 
večino treningov v Ljubnem ob Savinji, vsaj trikrat v tednu, kar 
pa mu zaradi neizmerne volje in spodbude staršev nikoli ni v 
breme. »Najbolj naporni so kondicijski treningi. In treningi na 
pripravah. Te imamo dvakrat na leto. Oktobra ravno odhajamo 
na Poljsko in Češko.« Kljub temu da se je predlani pri padcu na 
40metrski skakalnici poškodoval, ga to ni ustavilo. 

Mladi športnik se udeležuje tudi raznih tekmovanj za osnovne 
šole, kjer tekmuje v krosu in v teku na 600 metrov. Preden 
se je odločil za treniranje smučarskih skokov, so ga vabili na 
treninge atletike oz. teka. »To ni bilo povsem zame. Rad imam 
adrenalin in ni lepšega občutka, kot si na zaletnem mestu že
leti dober skok!« Filip ima rad tudi kolesarjenje. Če mu poleg 
vseh obveznosti ostane še kaj časa, s prijatelji drvi po neure
jenih gozdnih poteh. V šoli je zaradi tekem in treningov tudi 
veliko odsoten, vendar se trudi, da pridno nadoknadi vse 
zamujeno. »Kakorkoli bo, si želim, da bo moja nadaljnja pot 
povezana s športom. Profesor športne vzgoje bi bil zame do
ber poklic,« pove Filip, ki je za vso podporo najbolj hvaležen 
svojim staršem, ki mu nudita vse potrebno. Smučarski skakalec 
ima trenutno dva para smuči, s katerima se najbolj pogosto 
druži. »Nekoč si želim leteti na planiški velikanki, sedaj sem še 
samo obiskovalec tega športnega dogodka. Upam, da se mi 
želja enkrat uresniči.« 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: osebni arhiv

Turnir trojk za 
osnovnošolce uspel

V petek, 20. 9. 2013, je 
KK Vojnik organiziral 
turnir v košarki za os-
novnošolce. Na sončen 
dan se je zbralo lepo 
število otrok iz Vojnika, 
Ljubečne, Frankolove-
ga in Dobrne. Otroci so 
bili razporejeni v tri sta-
rostne skupine. 
Na turnirju je nastopi
lo devetnajst ekip, od 

tega največ iz tretje triade (sedmi, osmi in deveti razredi), 
in sicer devet ekip, iz druge triade je nastopilo šest ekip, iz 
prve pa štiri. V igri ni manjkalo borbenosti in spretnostnih 
veščin z žogo. Na tekmovanju je bilo poskrbljeno za pijačo, 
ob koncu tekmovanja pa so vse ekipe prejele diplome za 
sodelovanje, prve tri ekipe v vsaki kategoriji pa tudi kolajne 
za uspešen nastop. Po turnirju je bilo še tekmovanje v metu 
trojk in v prostih metih. Upamo, da se tovrstna tekmovanja 
nadaljujejo tudi v prihodnje. Na ta način smo tudi lepo zakl
jučili prireditve ob dnevu mobilnosti v občini Vojnik. 

Robert Suholežnik 
Foto: J. Vovk
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Blaž Pristovnik je postal državni prvak v vzponu v članski kategoriji.

ŠP
O

RT Blaž Pristovnik državni prvak 
v vzponu v članski kategoriji
Po julijskem državnem prvenstvu v disciplini XC (cross country), v kategoriji elite, na katerem je Blaž 
Pristovnik osvojil 3. mesto, se je gorski kolesar odločil za daljši premor. 

»Po pravici povedano, nisem bil zadovoljen s svojim rezultatom, 
ker sem ciljal bistveno višje. Tako je sledilo obdobje razmišljanja o 
moji prihodnosti. Popolnoma nehati dirkati in iskati službo ali vz
trajati na dosedanji poti. Na srečo sem kolo lahko obdržal doma, 
dokler se ne bi našel kupec zanj. Po daljšem premoru sem začel 
zato kolesariti zgolj zaradi svojega boljšega počutja. Sčasoma 

sem se odločil, da se le pripravim za državno prvenstvo v vzponu.« 
Naporni tedni treningov so se kmalu obrestovali, saj je Blaž že na 
vzponu na Uršljo goro postavil nov rekord vzpona. Na obzorju so 
se tako že kazali boljši, rezultatsko še uspešnejši časi.
Na startu gorsko kolesarskega maratona 21. septembra 2013 
v Škofji Loki je Blaž premagal kar 82 kilometrov na 2600 metrih 
nadmorske višine. »Če te višinske metre malo preslikam na “mojo” 
Konjiško goro, to pomeni trikrat oz. štirikrat do vrha, dokler se ces
ta ne spusti do vzletišča padalcev. Glede na vse bolečine sem bil 
zato s 3. mestom res zelo zadovoljen. Pred mano je bil namreč 
specialist za maratone Lenart Noč in letos skupno drugi najboljši 
sprinter na Giru d´Italia Luka Mezgec,« razloži Frankolovčan.
V nedeljo, 29. septembra, pa je Blaž s svojim kolesom ponovno 
presenetil. Z 32 minutami in 42 sekundami na desetkilometrski 
trasi in 649 metrih razlike je na vrh Pohorja prikolesaril kot prvi in 
postal državni prvak v vzponu v članski kategoriji. Poln navdušen
ja je povedal, da je ta majica vredna zlata. »Zanjo sem delal osem 
let in končno se mi je “poklopilo”. Seveda je moj cilj obleči to isto 
majico še v disciplini kros. Očitno je bilo treba to prej doseči, pa 
mogoče prihodnje leto še kaj,« še nasmejano doda.

Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv B. Pristovnika

Košarkarski klub Vojnik
Razpored domačih tekem v jesenskem delu
MLADINCI: 1. del  
VOJNIK : PTUJ – nedelja, 13. oktober, ob 18.00 
VOJNIK : ŠENTJUR TAJFUN – nedelja, 17. november, ob 18.00 
VOJNIK : HOPSI POLZELA – nedelja, 1. december, ob 18.00 
VOJNIK : KONJICE ZREČE – nedelja, 15. december, ob 18.00 
VOJNIK : LUXURIS CELJE – nedelja, 5. januar, ob 18.00 
VOJNIK : NAZARJE INPUT – nedelja, 19. januar, ob 18.00 
 
KADETI: 1. del  
VOJNIK : NAZARJE INPUT – sobota, 12. oktober, ob 10.00 
VOJNIK : ŠENTJUR TAJFUN – sobota, 26. oktober, ob 10.00 
VOJNIK : NAZARJE INPUT – sobota, 14. december, ob 10.00 
VOJNIK : KELEJA – sobota, 16. november, ob 10.00 
 
PIONIRJI U 14: 2. del  
VOJNIK : CALCIT KAMNIK– nedelja, 13. oktober, ob 10.00 
VOJNIK : ŠENTVID LJUBLJANA A – nedelja, 10. november, ob 10.00 
VOJNIK : HELIOS DOMŽALE – nedelja, 17. november, ob 18.00 
 

PIONIRJI U 12: 3. del /
3.turnir doma 
VOJNIK : MIKI ŠPORT KONJICE –
sobota, 19. oktober, ob 9.00 
VOJNIK : ROGAŠKA CRYSTAL –
sobota, 19. oktober, ob 11.30 

ČLANI 4. SKL VZHOD /1. 
SKUPINA/ 1. del 
VOJNIK : NAZARJA – sobota, 26. 
oktober, ob 19.00 
VOJNIK : BISTRICA – sobota, 16. 
november, ob 19.00 
VOJNIK : PTUJ – sobota, 30. 

november, ob 19.00 
VOJNIK : VRANI VRANSKO – sobota, 14. december, ob 19.00 
VOJNIK : POSAVJE SEVNICA – nedelja, 25. januar, ob 18.00 
 
ČLANI POKAL SPAR/ 3. krog 
VOJNIK : VRHNIKA (2. tekma), torek, 12. novembra, ob 19.00 
Vse tekme igramo v NOVI TELOVADNICI OŠ Vojnik. 
 

Marjan Oprčkal
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S presenetljivo statistiko, ki je odmevala v širšem košark
arskem krogu Slovenije, je nanizala kar 13 zaporednih zmag. 
Šele na zaključnem turnirju je klonila proti košarkarskemu 
velikanu, ki ima člansko ekipo v 1. slovenski košarkarski ligi, 
Heliosu iz Domžal. Zagotovo so odmevale kar štiri zmage 
proti KK Zlatorog iz Laškega, ki velja za odskočno desko v 
svet profesionalne košarke. 
Tako je trdo in vztrajno delo preteklih let to sezono obrodi
lo sadove. V klubsko tekmovanje, ki se odvija pod okriljem 
Košarkarske zveze Slovenije, je bilo v tej sezoni vključenih 63 
ekip iz vse Slovenije. Tekmovanje je potekalo po turnirskem 
sistemu, kjer vsaka ekipa igra vsaj dve tekmi. Od mladih ig
ralcev tak način igranja zahteva veliko fizičnih in psihičnih 
naporov. 

Zgodovinski uspeh najmlajših 
košarkarjev KK Vojnik
Najmlajša selekcija košarkarskega kluba Vojnik U10 (2002 in mlajši) je v sezoni 2012/2013 dosegla izjemen 
končni uspeh, ki ga bo težko ponoviti.

Mlade košarkaše krasi srčnost, delavnost in ekipni duh. Za 
njih ni nobena žoga izgubljena. Ekipa je vedno imela veliko 
svojih navijačev, saj so bili starši in prijatelji, ki so jih na tej 
poti spremljali in vzpodbujali, njihov šesti igralec. In MLADI 
LEVI iz Vojnika, kot jih pozna slovenski svet košarke, so to 
vedno znali spoštovati. Zaščitni znak ekipe je LEV, ki nikoli 
ne popusti, hkrati pa spoštuje nasprotnika in mu vedno po 
koncu tekme seže v roko. 
Ti uspehi so se začeli v mali dvorani v Novi Cerkvi; želimo, 
da se nadaljujejo v novi dvorani v Vojniku. Vsem mladim, ki 
pa še iščejo dobro zabavo in igro – vrata MLADIM LEVOM, 
so vedno odprta! 
 

Mateja Oprčkal, trenerka U10 
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od ponedeljka, 21. do 
petka, 25. oktober  2013

Bodo na Osnovni šoli Frankolovo in Osnovi šoli Vojnik potekala računalniška opismenjevanja v sklopu projekta Simbioza.

soboto, 26. oktobra 2013,
ob 19. uri

Arclinski fantje prirejajo srečanje pevcev ljudskih pesmi v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

ponedeljek, 28. oktober 2013, 
od 10.13. ure

Mladinsko društvo Frankolovo organizira »Jesenske delavnice« za otroke in mladino v prostorih OŠ Frankolovo.

ponedeljek, 28. oktober 2013, 
od 16.19. ure

Občina Vojnik organizira »Jesenske delavnice« in »Izdelava nakita« za otroke in odrasle v prostorih Knjižnice Vojnik.

torek, 29. oktober 2013, 
od 10.13. ure

Občina Vojnik organizira »Jesenske delavnice« in »Izdelava nakita« za otroke in odrasle v prostorih Knjižnice Vojnik.

torek, 29. oktober 2013, 
od 16.19. ure

Mladinsko društvo Frankolovo organizira »Jesenske delavnice« za otroke in mladino v prostorih OŠ Frankolovo.

torek, 29. oktober 2013 Turistično društvo Vojnik prireja delavnico rezljanja buč v prostorih OŠ Vojnik.

v mesecu oktobru Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik prireja razstavo fotografij ob 10. obletnici društva v prostorih Knjižnice 
Vojnik. Avtor: Jure Vovk.

NOVEMBER
sobota, 9. november 2013,
ob 10. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik organizira »VIII. Martinovanje« na igrišču pod šotorom v Vojniku. Na 
prireditvi bo sodelovala vinska kraljica, domače glasbene skupine … Krst mošta bo opravil župnik g. Anton Perger. 
Potekalo bo tudi tekmovanje v pripravi »RIČETA«. Prireditev bo povezovala priljubljena voditeljica Polonca iz TV Celja.

nedelja, 10. november 2013,
ob 11.30 uri

Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalno »ŽEGNANJE KONJEV« v graščinskem parku na Frankolovem.

sobota, 16. november 2013,
ob 19. uri

Moški pevski zbor Nova Cerkev organizira »Letni koncert« z gosti v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

četrtek, 21. november 2013, 
od 16.18. ure

Občina Vojnik organizira »podjetniško delavnico« v sejni sobi Občine Vojnik. Predavala bo predavateljica Tatjana Štinek.

sobota, 30. november 2013 Turistično društvo Frankolovo organizira »Izdelavo adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev pisarni Turističnega 
društva Frankolovo (Stara šola na Frankolovem).

DECEMBER
nedelja, 1. december 2013,
ob 8. uri

Turistično društvo Nova Cerkev organizira »MIKLAVŽEV SEJEM« na trgu v Novi Cerkvi.

sobota, 7. december 2013,
ob 18. uri

Sekstet Lindek prireja »Miklavžev koncert« in predstavitev zgoščenke Seksteta Lindek. Koncert z gosti bo potekal v 
večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.

torek, 17. december 2013,
ob 18. uri

Občina Vojnik organizira »Županov novoletni sprejem« v dvorani kulturnega doma Vojnik.

sobota, 28. december 2013,
ob 18. uri

Župnija Vojnik prireja »BOŽIČNI ORATORIJ« francoskega romantičnega skladatelja Camilla SaintSaënsa v izvedbi petih 
pevskih solistov, Mešanega zbora FORTE, Cerkvenega pevskega zbora Sv. Jerneja Vojnik, Moškega pevskega zbora KUD 
France Prešeren Vojnik in Dekliške skupine KUD France Prešeren Vojnik (preko 100 pevcev) ob spremljavi instrumentalne 
skupine pod vodstvom Simona Jagra v Župnijski cerkvi Sv. Jerneja Vojnik.

v mesecu decembru Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik organizirajo »Kletarski večer« s strokovno pokušino mladega vina v 
prostorih gasilskega doma Vojnik.

v mesecu decembru Turistično društvo Frankolovo organizirajo »Razstavo vseh vrst ročnih del: slik, grafik, predmetov …« domačih 
umetnikov.

Občina Vojnik vsak četrtek od 16. do 18. ure organizira svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite 
gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na tel.št. 041 663 395 
(Nikolaj Torkar).


