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Kazalo

Beseda urednika
Drage bralke, bralci našega Ogledala, 
z vse večjim veseljem se vam oglašam 
in vam sporočam, da ste me zasuli z 
vašimi prispevki. Toliko bolj sem ve-
sel, ker z naslednjo številko v mesecu 
juniju izdajamo stoto številko našega 
občinskega glasila. Lep jubilej in obd-
obje, v katerem smo vas preko tiskane-
ga medija obveščali o dogajanjih v 
občini Vojnik s področja gospodarstva, 

komunale, družbenih dejavnosti, šolstva, delovanja društev, 
kulture, športa in vsega, o čemer ste nam pisali ali pa se nam je 
zdelo, da vas je potrebno obveščati. 
V tej številki bi posebej opozoril na uradni del, v katerem so 
objavljeni trije pomembni razpisi, na prispevke, ki se nanašajo 
na področje kmetijstva, pa prispevke s področja kulture, kjer 
posebej izstopa vsakoletni pustni karneval, na poročanje o de-
lovanju gasilcev, ki so se posebej izkazali v času ledene ujme, 
seveda pa ni manjkalo športnih dogodkov in prireditev v naših 
šolah in vrtcih.
Želim vam veliko prijetnega branja, in ker se bližajo prazniki, 
želim, da jih preživite kar najbolj bogato, predvsem pa bodite 
zdravi.

 Vaš urednik 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, 26. maja 2014, v 
tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po 
e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
(izid 100 štev. bo v četrtek, 19. junija 2014)

Članke, prejete po 26. maju, 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: Andreja Cigelšek, ogledalo@vojnik.si

Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija

Naslovna fotografija: Trije najodgovornejši za organizacijo uspešne 
končnice finala košarkaric.

Foto: Jurij Vovk

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

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
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Beseda 
župana
V času od 30. januarja se je zgodilo obilo dogodkov, 
in tudi na Občini smo ob sprejetem proračunu 
začrtali nove smele korake. 

Najprej čestitke organizatorjem odličnih prireditev. 
In spiritu nas je najprej razveselil z večerom IN SPIRITU 
CANTICUM v Novi Cerkvi, kjer smo poleg njih slišali še  dve 
odlični slovenski vokalni skupini. Javni sklad je skupaj z 
Občino ponovno organiziral pregledno revijo v Vojniku, sledil 
je jubilejni koncert Taščic ob njihovi 10. letnici delovanja in 
zatem še Gregorjev koncert, ki ga je organizirala dekliška 
vokalna skupina Colorina in se ob tem koncertu tudi odlično 
predstavila. Ljudje so vse naštete prireditve odlično sprejeli 
in so bile tudi zelo dobro obiskane. To je organizatorjem in 
nastopajočim največja nagrada.
Omeniti je potrebno tudi Pustni karneval v Novi Cerkvi in se 
zahvaliti vsem sodelujočim skupinam, še posebno vrtcem in 
šolam, za odlične skupinske maske. Občina temu dogodku 
daje poseben pomen, zato v proračunu vsako leto rezervira 
tudi sredstva za izvedbo karnevala. Glavnemu nosilcu in 
organizatorju karnevala pa še posebne čestitke in zahvala.
Dan kasneje smo že bili na odlični narodno zabavni  prireditvi 
Ostanimo prijatelji v Frankolovem, ki je pripeljala v ta kraj 
mnogo navdušencev te popularne slovenske glasbe. 
Kot dobri organizatorji smo se izkazali tudi z organizacijo 
turnirja najboljših ženskih ekip, kjer je sodelovanje Občine, 
Košarkarskega kluba in Osnovne šole Vojnik rodilo dobre 
sadove v smislu odlične organizacije in predstavitve naše 
občine širši slovenski skupnosti. Ob tem smo seveda hvaležni 
Ženskemu košarkarskemu klubu Athlethe iz Celja in Košarkarski 
zvezi Slovenije za odobritev in podelitev organizacije naši 
občini.
Odlično so se izkazali tudi gasilci iz Nove Cerkve, ki so 
organizirali tekmovanje v “spajanju sesalnega voda”, kar je 
prava gasilska veščina. Na tekmovanju v Vojniku je bil dosežen 
nov slovenski rekord. Še bolj pomembno kot to pa je, da so 
organizatorjem bile izrečene najvišje pohvale za organizacijo 
prireditve, kot tudi za prostor − telovadnico, v katero sta obe 
največji prireditvi tudi potekali.
Tako je hitro minil čas , ki je bil bolj podoben pomladi kot zimi 
in nam ob navedenih prireditvah prinesel veliko lepega in 
odličnih užitkov. 
Še nekaj informacij in odgovorov na pogosta vprašanja v 
zadnjih dveh mesecih:
Na pokopališčih imamo novega koncesionarja-upravljalca: 
pogrebno službo Raj, ki opravlja pokopališko dejavnost na 
vseh pokopališčih v občini. Pogrebno dejavnost pa lahko 
seveda opravlja vsaka registrirana pogrebna služba, ki jo 
izberete »na trgu«.
Vojniški podjetnik, ki ne želi biti imenovan, se je še posebno 
zavzel za pomoč socialno šibkejšim in sam ponudil pomoč 
dvema družinama, in sicer je kupil električni štedilnik in pralni 



Zaposlitveni klub Vojnik.

V pričakovanju podelitve medalj.
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stroj. Oba pripomočka smo namenili osebam po kriterijih, ki 
jih je darovalec želel, da jih upoštevamo pri razdelitvi. Iskreno 
se mu zahvaljujemo za to človekoljubno gesto in mu v zahvalo 
želimo veliko poslovnih uspehov.
Mnogi se jezite ob še vedno nedokončanem OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU, ki ga resnično delamo že dobrih 
šest let. Ko smo mislili, da je zadeva končana, nas je resorno 
ministrstvo “razveselilo” še z zahtevo, da za skoraj celotno 
občino izdelamo študijo poplavne ogroženosti. To pomeni 
zračni, reliefni posnetek tistih delov občine, ki so poplavno 
najbolj ogroženi, potem pa, upoštevaje ta relief, še študijo 
različnih poplavnih vodnih višin. Vse to bo občino stalo približno 
40.000,00 eur. Ta študija (posnetek iz zraka je že narejen) 
bo zahtevala še najmanj tri mesece dela za računalnikom, 
obdelav in različnih izračunov za višine poplavnih voda za 
določena obdobja in najvišje vode v teh obdobjih (50-letne 
vode, 100-letne … do 500-letne vode).
Čistilna akcija bo 5. aprila, zanimanje zanjo pa kaže, da smo 
se občani, še posebej krajevne skupnosti, društva in drugi 
organizirani sodelujoči, nanjo navadili. Škoda le, da se nekateri 
že med letom ne zavedajo, kaj pomenijo smeti v naravi, ob 
cestah, v gozdovih, saj bi bila akcija lahko še bolj učinkovita oz. 

pa je sploh ne bi potrebovali.
Na občini smo velikokrat obupani nad vsemi, ki odlagajo smeti 
v zabojnike na pokopališčih ali izven posod na ekoloških otokih. 
Predvsem na pokopališčih nas koncesionar opozarja (stari in 
novi!), da so razmere nevzdržne, zato bomo namestili kamere. 
KAKO JE MOGOČE, DA OB TAKO DOBRO ORGANIZIRANEM 
ZBIRNEM CENTRU, KJER IMA DOSTOP IN MOŽNOST PRAVILNO 
ODLOŽITI SMETI PRAV VSAK, TEGA NE KORISTIMO?
Poplavni projekti tečejo dobro, imamo pa, tako kot vsepovsod, 
težave s služnostmi in odkupi zemljišč.
V Frankolovem se bodo začele različne sanacije vodovoda in 
nove prevezave, ki sistem tehnično izboljšujejo, zato prosimo 
za razumevanje in potrpežljivost!
Dobro napreduje tudi vodovod proti Tomažu.
Enako dobro tečejo dela na kanalizaciji v Arclinu, kjer bodo 
začeli graditi zadnjo fazo v tem delu izgradnje. V kratkem bomo 
začeli na teh odsekih graditi še nekaj manjših sekundarnih 
podaljškov, ki bodo omogočali lažje priklope.
      10. Pridobivanje služnosti  za bodočo kanalizacijo v Razdelj in 
proti Socki , ter za  sekundarno kanalizacijo  v Frankolovem,  je 
prava norost, ki podaljšuje možnosti izgradnje in dela časovno 
odmika. Znova in znova vas prosimo: pomagajte nam, saj 
vso infrastrukturo delamo za vas in mnogim s tem rešujemo 
probleme. Vendar nekateri ( kar veliko jih je) tega nočejo in 
nočejo razumeti. Iščejo predvsem lastne koristi in se včasih 
prav norčujejo iz tistih, ki ser trudimo in trudijo  , da bi čim prej 
preko služnosti prišli do gradbenega dovoljenja in začetka del. 
 
NEZADRŽNO V DEŽELO PRIHAJA POMLAD! Naj bodo dnevi 
polni zrele lepote in iskrive mladosti. Naj nas toplota sonca 
ogreje ne samo na zunaj , ampak tudi naša srca naj naredi bolj 
sprejemljiva za bližnjega in njegove potrebe. Tudi za potrebe 
lokalne skupnosti.
Morda je postni čas prilika, da nastavimo ogledalo svojim 
dejanjem. In če bodo po veliki noči ta dejanja čisto malo 
drugačna, bo naš maj še bolj zelen in cvetoč.

Beno Podergajs
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Lanski prejemnik bronastega grba Občine Vojnik, Milan Dobovišek.
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je treba nekaj dati.«
Lanski prejemnik bronastega grba Občine Vojnik, Milan Dobovišek, je po rodu Celjan, na Frankolovo, 
konkretneje na Bezenškovo Bukovje, pa ga vežejo že njegova otroška leta, ko je kot kratkohlačnik zahajal 
na očetov vikend. Pred desetletjem sta hiško z ženo Metko dogradila v hišo in v decembru 2006 sta čez 
noč sprejela odločitev in mesto zamenjala za deželo. Všeč jima je tukaj, še zlasti jima življenje popestrita 
vnučka, ko prideta na obisk. Hkrati pa ju navdušuje pripravljenost podeželskega življa za prostovoljno 
delo v korist družbene skupnosti, ki je po njunem prepričanju na deželi veliko večja kot v mestu. 

Človek s posebnimi znanji 
Neni, kot ga večinoma kličemo, je dipl. elektroinženir, ki se v 
podjetju KOVA, d. o. o., Celje, katerega ustanovitelj in direktor je, 
poklicno ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu. »Ves čas de-
lamo na področju projektiranja požarne varnosti, kasneje smo 
dejavnost širili še na ekologijo in gradbene zadeve. Strokovno 
in kot predsednik društva delujem tudi v Društvu varnostnih 
inženirjev Celje. Z znanji in izkušnjami iz mojega poklicnega 
področja rad pomagam tudi izven službenega okolja, saj vem, 
kako je treba k zadevam pristopiti, da v poplavi zakonodaje 
zainteresirani čimprej in brez nepotrebnih stroškov pridobijo 
potrebno dokumentacijo.« 
 
Svetovalec, donator, dober sosed … 
Brez dvoma Dobovišek živi v simbiozi s svojim krajem, je človek 
akcije, njegovo aktivno ali podporno članstvo v številnih društ-
vih v kraju in tudi izven, je tako enim kot drugim v zadovoljst-
vo. »V življenje kraja se je treba nekako vključiti, midva z ženo s 
tem nisva imela problema. V to sem pripravljen vložiti tudi ne-
kaj časa, kakšen finančni delež, če pa lahko v prostem času po-
magam komu rešiti še kakšne zapletene upravne zadeve, sem 

pa še toliko bolj zadovoljen. Tako sem med drugim pomagal 
pri graditvi paviljona na Frankolovem, prizidka h gasilskemu 
domu, sodeloval sem pri povišanju cerkvenega zvonika in 
obnovi strehe na cerkvi na Frankolovem (je boter obeh obn-
ov, op. p.). Rad vidim, da se v kraju nekaj dogaja. V naši gor-
ci oz. vinogradu že par let prirejamo star običaj postavljanja 
klopotca - Klopotčevanje, ki sicer poteka pod okriljem Društ-
va Talon. Prireditev je odprtega tipa, nanjo pa povabimo še 
vse sovaščane in tako skrbimo tudi za druženje s sosesko. Za 
svojo dušo oz. za ‘polnjenje akumulatorjev’ pa si v vasi zadnje 
čase urejam nekakšen muzej starodobnikov, in če le morem, 
‘skočim’ za uro ali dve v garažo in uživam v ‘šraufanju’. Problem 
je le čas, dan in mesec sta vedno prekratka, zato delam, kolikor 
uspem.« 
 
Občinski grb je veliko priznanje 
»To se mi zdi prava zahvala in potrditev mojega dela, saj za 
prostovoljne dejavnosti plačila nikoli ne pričakujem. Tudi tiste-
ga pol variabilnega odstotka dohodnine namenim kraju. Prav 
je, da se ljudje glede na zmožnosti vključujejo v življenje svo-
jega kraja in hkrati opažam, da je ta čut pri nas dobro razvit in 
uspešno funkcionira. Iz leta 2006 že imam grb Mestne občine 
Celje, ki sem ga ‘prislužil’ z delom na področju ekologije.«  
 
Načrtov in idej ne zmanjka 
»Načrtov imam veliko, vendar včasih poskušam tudi kaj izpreči 
in postopoma vključevati mlade, zlasti na strokovnem področ-
ju, čeprav imam do upokojitve še celih 10 let. Sicer pa z ženo 
upava, da bova sodelovala pri zadevah, ki se dogajajo okoli 
naju in da bova tudi v bodoče povabljena v akcije v kraju. Ob 
otvoritvi Tončkove poti, ki bo v letošnjem maju, nameravam 
pripraviti otvoritev ‘muzeja’ in predstavitev starodobnikov. V ta 
namen sem kupil garažo v neposredni bližini Bezenškove ro-
jstne hiše. Ker je moj oldtajmerski avtopark še dokaj skromen, 
bodo dogajanje s svojimi eksponati obogatili moji prijatelji 
in sočlani iz Kluba starodobnikov iz Slovenske Bistrice. S tem 
bomo pohodnikom, obiskovalcem in tudi gostom iz Bolgarije 
popestrili ta pomemben dogodek, posvečen 160-letnici rojst-
va Antona Bezenška.« 

Ni bojazni, da bi se naš nagrajenec znašel v primežu dolgočas-
ja. Njegova zagnanost, sproščenost in dobra volja ga vse prej 
kot ždeti za zapečkom, vodijo med ljudi, v akcijo za dobrobit 
kraja in vseh, ki ga obdajajo. 

Sonja Jakopwww.mojaobcina.si/vojnik
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Jože Kocman je leta 2013 postal prejemnik bronastega vojniškega 
grba.
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»Vozimo strpno in pozorno!«
Z Jožetom Kocmanom, prejemnikom bronastega vojniškega grba 2013, sodnim izvedencem prometne stroke, 
sodnim cenilcem avtomobilske stroke in gradbene mehanizacije in sodnikom porotnikom o njegovi življenjski 
poti in izkušnjah, aktivnostih na področju prometne varnosti, o delu v Občini Vojnik in njegovih trenutnih vlogah. 

Od avtomehanika, poklicnega šoferja do študija na višji 
šoli za promet 
Jože Kocman je bil rojen v vasi Bukovje pri Gorici pri Slivnici, kjer 
je do 4. razreda obiskoval osnovno šolo in šolanje nadaljeval na 
takratni nižji gimnaziji v Šentjurju ter osnovnošolsko izobraževan-
je zaključil v šoli na Vinskem vrhu. »Ko sem se tistega dne ob zak-
ljučku osmega razreda vrnil domov, ni od naše manjše kmetije 
z domačijo ostalo nič. Požar je pokazal ostre zobe naši družini, v 
trenutku smo ostali brez vsega,« pripoveduje. Vseskozi si je želel 
postati avtomehanik, zato je potem, ko je družina ostala brez vse-
ga, odšel k teti in stricu na Teharje ter se izučil za avtomehanika. 
»Sprva sem za zaslužek popravljal avtomobile, avtobuse, traktorje 
ipd., kasneje pa sem to imel za hobi.« Po prvi zaposlitvi v podjet-
ju Avto Celje je odšel v vojsko in se po vrnitvi udeležil mnogih 
izobraževanj v znanih podjetjih – Tatra na Češkem, Zastava v 
srbskem Kragujevcu in še kje. »Vedno me je bolj navduševala 
vožnja, kot pa samo popravljanje,« je rekel, zato je leta 1967 odšel 
v celjski Remont, kjer je bil, kot je nasmejano dejal deklica za vse in 
tam delal do upokojitve leta 2001. Njegova pot od avtomehani-
ka, poklicnega šoferja, šolanja na takratni srednji Strojno tehnični 
šoli v Ljubljani, nekaj tudi v Zagrebu in nazadnje še na Višji šoli za 
promet v Zagrebu, se je zaradi velike želje po dodatnih znanjih 
uspešno in hitro zaključila. »Nikoli ne bom pozabil, da mi je šolni-
no za izobraževanje plačalo podjetje, kjer sem bil zaposlen. Takrat 
se je področje prometa hitro razvijalo. Ob delu sem pričel tudi z 
delom na področju prometne preventive. 
 
Čas aktivnega udejstvovanja v krajevni skupnosti, obči-
ni in širše 
»Ko sva se s soprogo in dvema otrokoma leta 1977 priselila v Vo-
jnik, smo skupaj s stanovalci pričeli s prostovoljnimi akcijami. Re-
zultat našega skupnega dela so npr. garaže, ki še danes stojijo,« 
se spominja preteklosti. To so bili hkrati tudi začetki njegove ak-
tivne vpetosti v dogajanje krajevne skupnosti, vojniške občine 
in širše. Dva mandata je bil član sveta krajevne skupnosti in 
opravljal funkcijo predsednika komunalnega odbora, v tretjem 
mandatu je bil tudi podpredsednik sveta KS. Dva mandata je bil 
tudi član občinskega sveta in več komisij. Pod njegovim voden-
jem statutarno pravne komisije je občinski svet sprejel povsem 
nov statut občine. V prvem razredu je postal gasilec, zato je še 
toliko lažje prevzel vajeti Prostovoljnega gasilskega društva Vo-
jnik, ki ga je vodil slabih šest let. »V društvu smo v času mojega 
predsedovanja naredili veliko. Kupili smo avto, enega celo »pre-
delali«, zamenjali okna, uredili fasado, računalniško sobo in še 
kaj,« skromno poudari takratne aktivnosti v društvu. 
 
Doprinos k razvoju prometne znanosti 
Prejemnik srebrnega znaka Agencije RS za varnost prometa 
Ljubljana in nosilec plakete Vzoren voznik RS je za varnost otrok 

storil že marsikaj. »S šolo in vrtci konstruktivno sodelujemo. 
Poskrbeti za večjo varnost otrok je zame nekaj najlepšega, saj se 
zavzemam za varne šolske poti. Če je le priložnost večkrat kakš-
no prometno odsevno telo tudi podarim.« V dveh mandatih je 
bil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v občini. Svoje poslanstvo v svetu v funkciji strokovnega vodje 
nadaljuje tudi v tem mandatu. V začetku rojstva Nove Slovenije 
je aktivno deloval tudi kot član Odbora za šolstvo na ministrst-
vu in uspešno vodil Odbor za šolsko prometno varnost RS. S 
strokovnimi ogledi je mnogo pripomogel na ureditvi prometne 
varnosti na lokalnih in tudi državnih cestah. 
 
Želje naj postanejo resničnost 
»Najbolj od vsega si želim, da se izboljša prometna varnost na 
pešpoteh, turističnih poteh in na kolesarskih stezah. Sema-
forizirana križišča naj postanejo krožišča, težek promet, ki po-
teka skozi Vojnik pa že tako ali tako sam kliče po obvoznici,« 
sodni izvedenec in sodni cenilec ter sodnik porotnik izpostavi 
najpomembnejše projekte. Po njegovem mnenju so odseki 
pločnikov prekratki, ceste slabe kar še dodatno ogroža vse 
udeležence v prometu. »Želim si tudi, da v prihodnosti nekje 
na lokaciji blizu vojniškega pokopališča postavimo obeležje 
kot neke vrste opomnik za smrtno poškodovane udeležence 
prometa na tem območju.« Med pogovorom je bil gospod Koc-
man, ki je sodeloval tudi pri nastajanju prometne zakonodaje, 
poln nasvetov. »Ne pusti se zmesti in naj te v skušnjavo ne 
zapelje jekleni konjiček, saj delček nepozornosti lahko postane 
tragedija. Vozniki vozimo strpno in pozorno, saj nikoli ne veš, iz 
katere smeri pridrvi nesreča,« še poudari ob zaključku. 

 
Tjaša Podergajs 

Foto: Matjaž Jambriško (občinski praznik 2013)
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Čevljarski kotiček Dr. Marinka Vovk v trgovini v Vojniku

CPU Vojnik ruši meje in nakazuje 
nove smeri v oblačenja
Moda je bila od nekdaj globalna, že od časov, ko so trgovci s svilo trgovali z eksotičnimi deželami Daljnega 
in Bližnjega vzhoda. Vendar se je moda v preteklosti spreminjala veliko počasneje kot danes. 
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Znanstveni in tehnološki napredek sta spodbudila industrializaci-
jo ter povečanje produktivnosti. V zadnjih dvajsetih letih je moda 
postala hitrejša in cenejša zaradi globalne komunikacije in tržen-
ja, intenzivne konkurence in tekmovalnosti ter širitve proizvodnih 
zmogljivosti v državah v razvoju, predvsem na Kitajsko in Indi-
jo. Za doseganje meril trajnostnega razvoja se bodo parametri 
modnega sveta morali spremeniti. Kreativne in inovativne rešitve 
svetu mode ne bi smele biti tuje. Čas je za uvedbo novih strategij, 
ki bi imele dolgoročno ugodnejše vplive na okolje ter spodbudi-
le drugačno potrošniško miselnost, ki bi kvaliteto cenilo bolj od 
kvantitete. Trajnostna moda je del celostne filozofije trajnostne-
ga razvoja. Trajnostni razvoj je širok koncept, ki poleg okoljskih 
vprašanj upošteva tudi socialne in gospodarske vidike. 
 
Trajnostni modni modeli oblačenja brez strupov 
Današnje generacije osveščenih potrošnikov oblačil predstavl-
jajo nove, okolju prijazne potrebe, kajti ne marajo novih oblačil, 
polnih strupov. Z uporabo ekoloških postopkov ter s socialno 
odgovornim ravnanjem se v CPU Vojnik trudijo zmanjšati neg-
ativne vplive tekstilne industrije na okolje ter prispevati k bol-
jši družbi. Njihove kolekcije iščejo nove vsebinske pomene in 
načine za pridobivanje osveščenih potrošnikov, zato so se tudi 
predstavili na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Mnogo ljudi 
sploh še ne ve, da trajnostni modni modeli temeljijo na kom-
binaciji ekoloških in etičnih načel, s poudarkom na inovativno 
zasnovanih kolekcijah, ki so namenjene za dolgotrajno upora-
bo. Vključujejo inteligentno in kreativno uporabo materialov, 
pri katerih nastanejo minimalni odpadki. Kolekcije odlikujejo 

estetska, funkcionalna in čustvena vrednost, oblačila so zasno-
vana tako, da trajajo dlje in zahtevajo le osnovno vzdrževanje. 
Popravila in upcycling je osnovni koncept oblačilne linije CPU 
Vojnik, saj s svojim alternativnim pristopom ruši meje in na-
kazuje zdrave smeri v oblačenju. Oblačila iz CPU linije so pre-
delana ročno v omejenih količinah iz rabljenih oblačil, dodat-
kov in drugih odvrženih materialov. Preoblikovanje kupcem 
predstavlja izziv, saj pri delu združuje različna oblačila, pri tem 
ohranja identiteto prejšnjih oblačil. 
 
Ločeno zbiranje tekstila in oblačil za zelena delovna mesta 
V občini Vojnik so nameščeni trije zabojniki za zbiranje oblačil, 
tekstila, obutve in modnih dodatkov Centra ponovne uporabe 
Občine Vojnik in družbe Simbio, d. o. o. Zabojniki so namešče-
ni na lokacijah ekoloških otokov pri cerkvi v Vojniku, v Novi 
Cerkvi pri trafo postaji in na cesti v Tomaž. 
 
Oženje, krajšanje, menjava zadrg … 
Kupci v CPU Vojnik najpogosteje iščejo sezonska oblačila, 
otroška oblačila, igrače, starine, prtičke in torbice ter predpas-
nike, ki jih izdelujejo sami. Prav tako je veliko obiska prav zara-
di popravil različnih izdelkov, kot so oženje, krajšanje, menjava 
zadrg, širjenje in drugo. 
V prodajalni CPU Vojnik strankam nudijo komplet garderobo 
za vse letne čase in vso družino ter druge manjše izdelke.  
 

dr. Marinka Vovk 
Foto: Jure Vovk ,
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»Udeležba na Kariernih zmenkih v Zagorju nas je motivirala k 
organizaciji podobnega dogodka,« je povedala Doroteja Špec, 
članica zaposlitvenega kluba. Karierni zmenki so potekali tako, 
da je bilo 10 minut namenjenih zaposlitvenemu razgovoru posa-
meznih kandidatov z delodajalci, 5 minut pa komentarju deloda-
jalcev na razgovor. Vodja Zaposlitvenega kluba je oznanila čas za 
menjavo in iskalci zaposlitve so se presedli k drugemu delodajal-
cu. Zaposlitveni zmenki so trajali eno uro in pol, delodajalci pa 
so imeli možnost spoznati 6 kandidatov. Občina Vojnik, Agencija 
AVE, Alenka Vodončnik, s. p., Adecco, Osnovna šola Frankolovo, 
Razvojna agencija Kozjansko, Društvo za osvoboditev živali in nji-
hove pravice, Radio Celje in Upravna enota Šentjur so se odzvali 
našemu povabilu. Še enkrat se jim zahvaljujejo za njihovo prip-
ravljenost in čas. Z udeležbo na dogodku so pokazali, da jim je 
mar za brezposelnost mladih. Po opravljenih poizkusnih razgov-
orih smo postali samozavestnejši in bolj pripravljeni na naslednje 
zaposlitvene izzive. Zelo smo bili zadovoljni tudi s konstruktivno 
kritiko, saj je vsak delodajalec povedal svoje mnenje o naši pred-
stavitvi. Spodbudili so nas, da smo popravili napake in nam dali 
motivacijo za nadaljnje karierne izzive. Razkrili so nam tudi svoja 
pričakovanja o potencialnih kandidatih za delovno mesto v ra-
zličnih podjetjih ter ocenili naše življenjepise. 
»Karierni zmenki so bili zame zelo poučna izkušnja. Tudi če 
kot iskalec zaposlitve predčasno pozanimaš o morebitnih 
vprašanjih in dobrih odgovorih, se na koncu vedno izkaže, da 
dobiš nepričakovano vprašanje, na katerega moraš odgovoriti 
odkrito in seveda sebi v prid. Za to pa je potrebna vaja, da je 
nastop vsakič bolj samozavesten. Karierni zmenki so bili tako 
odlična priložnost, da smo se preizkusili v različnih situacijah 
in bomo bolje pripravljeni za takrat, ko bo šlo zares. Seveda 
upamo, da čim prej,« je svoje vtise strnila Ana Hotko, članica 
Zaposlitvenega kluba Vojnik-Šentjur. 
Zaposlitveni klub Vojnik-Šentjur deluje v Vojniku in Šentjurju 
od oktobra v okviru projekta »Služba me ne išče«. V okviru de-
javnosti za boljšo zaposljivost mladih smo povabili kariernega 
svetovalca, ki nam je svetoval o načrtovanju karierne poti, di-

Karierni zmenki  
prvič tudi v Vojniku
Člani Zaposlitvenega kluba Vojnik-Šentjur smo v sredo, 5. 3. 2014, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vojnik 
povabili več delodajalcev in omogočili sebi ter drugim iskalcem zaposlitve simulacijo zaposlitvenih 
razgovorov. Karierni zmenki se zadnje čase uveljavljajo kot nov inovativen način v postopku zaposlovanja. 
Iskalci zaposlitve se delodajalcem predstavijo, delodajalci pa spoznajo več kandidatov v kratkem času.

rektorico Zavoda za varstvo narave, ki nam je predstavila delo 
v njihovem zavodu. Marijana Kolenko je za nas vodila tečaj re-
torike, kar nam je pomagalo k izboljšanju izraznih sposobnosti 
in govorice telesa ter odpravi treme. Udeležili smo se številnih 
predavanj o izboljšanju življenjepisov in o socialnem podjet-
ništvu. Dobro je bilo vzpostavljeno tudi sodelovanje z drugimi 
klubi, zato smo drug drugega vabili na svoje projekte. Obiskali 
smo različna podjetja, npr. POP TV, Krater Media, Si-mobil. S 
pomočjo Zaposlitvenega kluba je naš član Aljaž dobil zapos-
litev v Si.mobilu, kar je bila njegova primarna želja. V okviru 
projekta »Služba me ne išče« je Si.mobil namreč omogočil 
šestim članom klubov prakso v njihovih poslovalnicah. Ravno 
praksa v Celju je našemu Aljažu omogočila zaposlitev. 
Kaj pa nas čaka še v prihodnje? V marcu načrtujemo obisk 
Adecca, saj so nas že prepričali z nudenjem kariernega sveto-
vanja in si želimo še več informacij. Zavedamo se namreč, da je 
prvi vtis pri delodajalcu ključnega pomena. Dogovarjamo se 
s predstavniki agencije SPIRIT, saj so se obiski podjetij izkazali 
kot dobra strategija povezovanja mladih s podjetji. Drugi del 
naših srečanj pa bo namenjen načrtovanju mentorstva. Vsak 
član si bo poiskal osebnega mentorja, ki mu bo pomagal do 
zaposlitve z mreženjem, vključitvijo v projekt ali drugih aktiv-
nosti, ki si jih želi kandidat in so seveda izvedljive. 
 
O projektu Služba me ne išče 
Zavod Nefiks iz Ljubljane ob podpori znamke ORTO v tem letu 
nadaljuje s projektom Služba me ne išče, s katerim mladim prek 
zaposlitvenih klubov pomaga pri razvoju njihove zaposljivosti. 
Projekt je bil v lanski sezoni zelo uspešen, saj je dosegel odličen 
odziv med mladimi, do dela pa je pomagal šestnajstim mladim. 
Letos zaposlitveni klubi potekajo od novembra 2013 do maja 
2014 v Ljubljani, Mariboru, Gornji Radgoni, Zagorju ob Savi, sku-
pen klub pa deluje v Vojniku in Šentjurju. 
 

Jasmina Jakopič 
Foto: Jure Vovk
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Piranski župan g. Bossman in vojniški župan g. Podergajs

Skupinski posnetek pred Občino Vojnik

Obisk župana občine Piran 
Petra Bossmana s sodelavci
V Piranu bo letos v začetku oktobra že 5. zapored potekal Festival Evropskega in mediteranskega filma 
(FEMF). Toliko časa sodelujta z Občino Piran obe naši podjetji iz Vojnika: Cenex, ki deluje na tehničnem 
področju, in Fivia, ki omogoča celotni filmski program.  
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O pomenu obiska smo se pogovarjali z direktorjem CENEX-a 
Jankom Čretnikom, ki nam je zaupal več kot smo pričakova-
li, svoje pa je dodala tudi njegova soproga Branka Čretnik. 
Občina Piran nam je prisluhnila in nas sprejela za partnerje 
pri organizaciji omenjenega festivala. Vsako leto nam pridejo 
nasproti s finančnimi sredstvi, ravno tako nam nudijo pomoč 
pri sami organizaciji festivala. 
13. 2. 2014 smo bili posebej počaščeni, ker smo v organizaciji Cen-
ex, d. o. o., in Fivia, d. o. o., organizirali srečanje vseh vpletenih v 
Vojniku, kamor smo povabili župana občine Piran g. Petra Boss-
mana z ekipo, g. Katarino Karlovšek (agencija RTA, ki organizira 
snemanje indijskih filmov v Sloveniji in s katero se dogovarjamo, 
da bi prikazali tudi indijske filme, ki so bili delno posneti tudi v 
Sloveniji), igralca Matjaža Javšnika, producentko Dragico Petrovič 
in druge, ki bodo sodelovali pri organizaciji 5. FEMF. 
Z obiskom smo bili več kot zadovoljni, saj je goste sprejel tudi 
naš župan Beno Podergajs. Sprejem je presegel vsa naša priča-
kovanja, saj je bilo vzdušje na Občini zelo sproščeno, z eno 
besedo: »mediteransko«. 
Po kratki predstavitvi naše občine je gospod Bossman pove-
dal še nekaj besed o občini Piran. Po končanem sprejemu smo 
se spustili po stopnicah občine do znamenite »Vojniške kleti«, 
kjer smo degustirali vojniška vina, ki se lahko po kvaliteti enači-
jo z mnogo katerimi znanimi vinarji po Sloveniji. 
V nadaljevanju smo se sprehodili še po Vojniku in si ogledali novo 
zgrajeno telovadnico. Nad to je bila piranska ekipa posebej na-
vdušena. Sledil je ogled vojniške farne cerkve sv. Jerneja. Gospod 
župnik je predstavil in povedal nekaj tudi o zgodovini cerkve. 
 
Kaj je bil namen ustanovitve festivala in kdo je bil pobudnik 
zanj? 
Povod za ustanovitev festivala je bila želja ustanoviti filmski 

dogodek, ki bi ga posvetili spominu na najbolj priznanega 
slovenskega direktorja fotografije in snemalca Vilka Filača, 
po katerem smo to nagrado tudi poimenovali. Zavod »Festi-
val evropskega in mediteranskega filma« so ustanovili: Matjaž 
Javšnik, Jelka Stergel in jaz, ki sem tudi njegov direktor. 
 
Festival ima od samega začetka dve osnovni programski 
prioriteti: 
- Predstaviti del zanimive in kakovostne novejše evropske 

produkcije s poudarkom na filmih mediteranskih držav.
Na evropsko kinematografijo se osredotočamo predvsem 
v glavni, tekmovalni sekciji festivala, s tem da smo si pustili 
odprta vrata za vključevanje filmov, ki so nastali predvsem 
kot ko-produkcije z neevropskimi mediteranskimi državami 
(npr. Turčija, Izrael …). 

- Vključiti v program dela, ki so zanimiva zaradi svojega prispe-
vka k razvoja filmske snemalne tehnike, zato podeljujemo 
vsako leto tudi nagrado za najboljšofilmsko fotografijo. 

 
Kakšne pa so vaše programske usmeritve oz. na katerih po-
dročjih bo zaznati delovanje po posameznih sklopih? 
S svojo programsko usmeritvijo je zato edini mednarodni 
filmski festival v Sloveniji, ki se osredotoča na evropsko kine-
matografijo (s presežnim dodatkom na ko-produkcije z med-
iteranskimi državami). 
 
Že uveljavljeni programski sklopi festivala so: 
- Glavni tekmovalni program evropskega in mediteranskega 

filma - 10-12 filmov izbranih filmskih del, ki predstavljajo ka-
kovosten in obenem komunikativen vrh evropske produkcije. 

 Pri selekciji nas vodi tako kriterij avtorske izvirnosti kot tudi 
kriterij obrtne izpiljenosti in zmožnosti dialoga z občinst-
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Frankolovski kvartet je zapel nekaj pesmi.

Predstavitev občin na sestanku Jan Plestenjak, Branka in Janko Čretnik.
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vom; vsako leto skušamo upoštevati tudi določeno tem-
atsko rdečo nit. Lani je bilo to nasilje v sodobni družbi, še 
posebej nasilje, ki ga povzroča politika (oziroma avtoriteta, 
oblast) nad civilno družbo in nad vsakim posameznim pri-
padnikom le-te.

- Fokus na izbrano evropsko kinematografijo, ki se je zadnja 
leta še posebej odlikovala s presežnimi stvaritvami na po-
dročju filma; za letošnjo izdajo festivala se bomo potrudili 
pridobiti 6 reprezentativnih italijanskih filmov z zmagoval-
cem Evropske filmske akademije 

 Leta 2013 na čelu La Grande Bellezza, ki bo ta sklop tudi 
slovesno odprl. Pri pridobivanju filmov in organizaciji tega 
dela programa sodelujemo s kulturnimi diplomatskimi 
predstavništvi tujih držav v Sloveniji oziroma z društvi med-
državnega prijateljstva ipd. 

- Posebne projekcije; ker je glavni program sestavljen iz na-
jnovejših filmov, ki jih premierno prikažemo v Sloveniji, 
smo uvedli tudi sklop posebnih projekcij za filme, ki pred-
vsem tematsko sodijo v izbor. Sem spadajo predvsem pred-
stavitve najbolj kakovostnih slovenskih produkcij oziroma 
ko-produkcij (Razredni sovražnik, Zoran, moj nečak idiot). 

- Program otroških filmov (matineje) ter spremljevalnih do-
godkov za otroke in mladino; v ta program sodijo orga-
nizirane in neorganizirane projekcije evropskih filmov za 
otroke in mladino. Izbiramo filme, ki so primerni za vse sta-
rostne stopnje, tako da načrtujemo izgrajevanje festivalske-
ga občinstva ter prispevamo k večanju medijske pismenost 
na način delavnic, ki ji vodijo znani slovenski avtorji (Matjaž 
Javšnik, Janez Lapajne). Filmi za najmlajše so sinhronizirani 
v slovenščino, za večje šolarje pa opremljeni s slovenskimi 
podnapisi. Pri organizaciji šolskih projekcij sodelujemo z 

Občino Piran in Avditorijem Portorož. 
- Vzporedni program: program okroglih miz, razgovorov z 

avtorji in predavanj na aktualne teme, ki jih odpirajo filmi iz 
festivalskega programa. Okrogle mize v sodelovanju z Uni-
verzo na Primorskem, Fakulteto za managment. Vsako leto 
izberemo pereč dokumentarni film in k razpravi na temo, ki 
jo odpira povabimo strokovnjake, predavatelje na Univerzi, 
pravnike ekonomiste, novinarje. Do sedaj smo obravnavali 
teme političnega nasilja (atentat na predsednika švedske 
vlade- Palmeja), ekonomske krize (The Next Financial Crisis: 
začetek ekonomske krize v Ameriki) in krize vrednot v medi-
jih (Wikileaks afera). Letos smo oprli svoje sodelovanje tudi 
na organizacijo Amnesty International, s katerimi namerava-
mo nadaljevati sodelovanje in skupaj organizirati razgovore 
in predavanja na temo kršenja človekovih pravic v moderni 
post-kapitalistični družbi; seveda na teme, ki se vežejo na 
predvajani filmski program. 

Ob navedenih programskih sklopih pa skrbimo tudi za družabni 
del festivala in vsako leto organiziramo tudi otvoritveni koncert, 
nastope plesnih skupin in nastop stand up komika. Menimo, da 
je za filmski festival pomembno druženje, izmenjava mnenj o 
gledanih filmih pa tudi sprostitev in druženje s filmskimi gosti in 
drugimi ustvarjalci. Lani smo organizirali večer z Janom Plesten-
jakom (po predstavitvi dokumentarnega filma o njegovem 
delu), letos pa bomo povabili v goste Katarino Čas. 
 
Za posamezne uspehe podeljujete avtorjem del tudi na-
grade in priznanja, za katera področja pa jih podeljujete? 
Filmi iz tekmovalnega programa se potegujejo za naslednje 
nagrade: nagrada za najboljši film tekmovalnega programa, 
nagrada Vilko Filač za najboljšega direktorja fotografije in na-
grada za najboljšega mladega režiserja. Filme ocenjuje medn-
arodna strokovna žirija. Lansko leto je bil član žirije svetov-
no priznani režiser Goran Paskaljević, nagrade pa je podelil 
priznani hrvaški igralec Filip Juričić, ki ga poznamo predvsem 
iz TV serije »Larina izbira«. 
Letos (od 8. do 12. oktobra) bo potekala že jubilejna 5. izdaja 
FEMF, zato organizatorji razmišljamo, da bi se izbor najboljših 
filmov festivala prikazal tudi v drugih krajih po Sloveniji. 
Še posebej se trudimo filme prikazati tudi v Celju v kinu 
Metropol, za kar že imamo podporo župana občine Celje g. 
Bojana Šrota. Tako si bodo lahko tudi krajani Vojnika ogledali 
izbor najboljših filmov festivala. 
 

Z Branko in Jankom Čretnik sem se pogovarjal Jure Vovk 
Foto: Janko Čretnik, Jure Vovk
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REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE 
Gospodarska zbornica Slovenije, v njenem sklopu Regional-
na gospodarska zbornica Celje (v nadaljevanju RGZC), nad-
aljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v 
regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot 
gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja 
podjetništva. S tem namenom objavljamo razpis. 

Povabilo na 
čistilno akcijo

Občina Vojnik ter KS Vojnik, Nova Cerkev 
in Frankolovo, vabijo, da se udeležite 
SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE, ki bo 
potekala v soboto, 5. aprila 2014. Vreče in 
rokavice boste prejeli na zbirnem mestu 
pred posamezno KS oziroma Občino Vojnik 

ob 8. uri. Tudi za malico bo poskrbljeno, da pa je ne bi 
zmanjkalo, vas prosimo, da se na akcijo prijavite na svojo 
krajevno skupnost, kjer dobite tudi ostale informacije. 

Že predlani in lani smo za čiščenje uporabljali vreče, kar 
se je dobro obneslo, zato bomo letos to prakso ponovili. 
S podjetjem Simbio smo se dogovorili, da bo v tednu pred 
čistilno akcijo, to je v četrtek, 3. 4., in v petek, 4. 4., zbirni 
center v Vojniku odprt od 14. do 19. ure, v soboto, 5. 4. 
2014, pa od 8. do 16. ure. Odpadke iz gospodinjstev boste 
tako lahko odpeljali tja.  
Sobota, 5. aprila 2014, je rezervirana izključno za čistilno 
akcijo, zato bo zbirni center odprt od 8. do 16. ure. 
Poudarek akcije je na ločevanju odpadkov. Vreče, ki jih boste 
napolnili, boste pustili na določenih zbirnih mestih, enako tudi 
večje odpadke, od koder jih bodo odpeljali. 
Med tednom bomo počistili okoli svojih hiš in gospodarskih 
poslopij, v soboto, 5. 4., pa lepo vabljeni na čiščenje po 
krajevnih skupnostih.  
 
Pridite, z dobro voljo in skupnimi močmi bomo ohranili 
čisto okolje. 

 
Benedikt Podergajs, 

župan  
Irma Blazinšek, koordinatorica akcije 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, 
podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni ino-
vatorji ali druge organizacijske oblike z območja Regionalne 
gospodarske zbornice Celje. 

Prijava na razpis mora vsebovati: 
1. ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske 
družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen; 
2. naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je 
objavljen razpis z navedbo značilnosti po predpisanih kriterijih; 
3. slike, načrte in opis prijavljene inovacije; 
4. stopnjo realizacije inovacije. 
 
V okviru Priznanj za najboljše inovacije imate tudi možnost 
E-prijav. 
Če boste poslali prijavo po redni pošti, jo pošljite v šestih iz-
vodih na naslov: 
Regionalna gospodarska zbornica Celje, 
»Ne odpiraj – razpis za inovacije «
Ljubljanska 14, 3000 CELJE 
najkasneje do 10. aprila 2014. 

Pripeti dokumenti na spletu: http://goo.gl/CqmLjK

Nov koncesionar za pokopališče Vojnik
Občina Vojnik obvešča, da je na podlagi javnega razpisa 
izbran nov koncesionar za pokopališče v Vojniku, 
podjetje PS RAJ d.o.o., Arclin 21/a, 3211 Škofja vas, ki ga 
zastopa direktor Robert Amon.

V skladu s pogodbo podjetje izvaja naslednje storitve: urejanje 
pokopališča Vojnik, pokopališko dejavnost na pokopališču Vo-
jnik ter pogrebno dežurno službo in urejanje dokumentacije. 
Z izvajanjem storitev na podlagi pogodbe je pričel 1. marca 2014. 
Kontakt:  tel. št.  03 781 28 00, dežurna številka 031 648 106 ali 
031 322 522. 

Občinska uprava

 

P.S. PRIMOŽIČ pogrebne storitve d. o. o., Ravne na Koroškem s poslovno 
enoto Socka 54, 3203 Nova Cerkev (telefon: 03 781 82 45; 051 649 780) osta-
ja na istem naslovu in opravlja samo pogrebne storitve (prevoz in ureditev 
pokojnika, prodaja pogrebne opreme,  ureditev dokumentacije za pogreb, 
objava osmrtnic na radiu, časopisu in na vseh KS, ureditev in dostava žalnega 
cvetja, ureditev termina pogreba in organizacijo le tega, ureditev govornika, 
pevcev, trobentačev, fotografa ..., torej vse od prevoza mrtvega do organi-
zacije in izvedbe pogrebne svečanosti, ki jo izvede koncesionar PS Raj). 
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Naše življenje bo lepše, če se bomo ljudje bolje razumeli, se bolje čutili, bili dobronamerni, delovali brez 
lepljenja nalepk in imeli sposobnost, da bi zmogli človeka sprejeti z vsemi slabimi in dobrimi lastnostmi. 
Zase pravi, da je človek povezovanja, in prepričana je, da bomo stvari spreminjali na bolje samo z 
združevanjem in tako postali močnejši.

Poznam jo vse življenje, in 
kar težko je izbrati podat-
ke, ki bi Marijano in njeno 
delo predstavili celovito. 
Je oseba, ki naredi vtis že, 
ko jo pogledaš, ko pa se 
z njo pogovarjaš, čutiš, 
da te iskreno posluša. Že 
nekaj let je redna gostja 
izobraževanj za člane TD 
Nova Cerkev v spretnostih 
komunikacije in modera-
torka Nedeljskega grajske-
ga popoldneva na gradu 
Lemberg. Izhaja iz Polž pri 
Novi Cerkvi in tja se bo v pri-
hodnosti tudi vrnila. Deluje 
na številnih področjih, in 
pri njenem delu človek kar 
hitro zaide v podrobnosti. 

Po izobrazbi je profesorica pedagogike in magistrica kadrovske-
ga menedžmenta. V zadnjih petindvajsetih letih se je poleg red-
nega dela posvečala področju retorike in komunikacije, saj meni, 
da je moč osebnega nastopa za človeka neprecenljiva. Njene 
delavnice je potrebno obiskati, da se prepričaš, kako pomembno 
je obvladovanje retoričnih spretnosti. Marijana je ravnateljica na 
Osnovni šoli Lava v Celju. Ima jasno vizijo, kaj mora ponujati dobra 
osnovna šola, in podpira izjemno bogato ustvarjalnost otrok na 
vseh področjih, odpira šolo v prostor, daje velik poudarek vzgo-
ji in vrednotam, ki so podlaga dobrim medsebojnim odnosom, 
spoštovanju bontona in tudi javnemu nastopanju. Šola je znana 
po kvalitetnem izvajanju javnih prireditev v Celju in vključevanju 
staršev v dogajanja in aktivnosti šole. 
V osebnem življenju in javnem nastopanju vsakega človeka so 
pomembne retorične spretnosti, saj z njim predstavimo sebe. 
Poznavanje sebe je pogoj za uspešno komuniciranje in osebno 
predstavitev, za gradnjo svojega ugleda. Spretnosti, ki jih prenaša 
na svoje slušatelje, je nabirala skozi dolgoletna izobraževanja, jav-
na nastopanja v različnih situacijah, na različnih nivojih in v sodelo-
vanju z mediji. Med oblikami izobraževanja ljudi sama postavlja 
na prvo mesto delavnice. V delavniški obliki izobraževanja so 
udeleženci aktivni, hkrati razmišljajo, lahko sebe kritično preso-
jajo in ugotovijo, kaj je v njih najboljšega in plemenitega in kaj 
bi lahko z novim znanjem še izboljšali in se spremenili. Ko človek 
spreminja sebe in ima znanje iz tega področja, lahko zmanjšuje 
težave v komunikaciji in konflikte z ljudmi. Če bi se ljudje zna-
li poslušati in sproti pogovarjati o težavah, bi bilo življenje lažje. 
Na njenih izobraževanjih se človek nauči ugotoviti lastna čustva, 
razbrati karakter sogovorca in izbrati ustrezno obliko pogovora. 
Moč sporočanja je pomembna pri javnem nastopanju, v vsakdan-
jem življenju in pisnem sporočanju. Ta moč, sporočilo besede, je 

izjemno pomembna in se je pogosto ne zavedamo. Pomembno 
je, da je oseba, ki nam sporoča, vredna zaupanja, je verodostojna, 
spoštljiva do ljudi in zna kritično premisliti pomen besed in pred-
videvati, kakšen odziv bo sporočilo doseglo. Iskrenost v čustvih, 
ki jih pokažeš in iskrenost do ljudi je v sporočanju in odprti ko-
munikaciji zelo pomembna. Marijana Kolenko ima vsa ta znanja 
in lastnosti. 
Govor je pomemben, in ugotoviti moramo, kaj na govornem 
področju že obvladujemo in kje so naše šibke točke. Na njeni 
delavnici pri praktičnih vajah opravi neposredno analizo nastopa, 
kjer izpostavi, kaj je bilo zelo dobro in kaj ne gre najbolje. Opozori 
nas na napake in predlaga načine, kako se jim izognemo. Poudar-
ja pomen graditve lastnega ugleda, ki ga dosežemo z zaupanjem 
do ljudi, z verodostojnostjo in dobro pripravo na razgovor, ses-
tanek ali prireditev. Ugled si zgradimo sami, na eni strani s svojim 
nastopanjem, na drugi strani nam ugled gradijo sogovorniki ali 
poslušalci. Pomembno je tudi poznavanje nebesedne komu-
nikacije, ki je temelj celovite komunikacije med ljudmi. Marijana 
izhaja iz predpostavke, da so se ljudje v preteklosti sporazumevali 
s telesno govorico ter znaki in šele po izumu govora, se je priključil 
govorni del komunikacije. Nebesednemu delu sporazumevanja 
pripada kar petinpetdeset odstotkov moči. Pozorni moramo biti 
tudi na mimiko obraza, ki ima izjemno moč sporočanja, na po-
gled, nasmeh, gestikulacijo, držo telesa in rokovanje. Nebesedna 
komunikacija je pomembna, ker jo mnogo težje nadzorujemo 
kot besede in nam pove, kakšni smo ljudje osebnostno. 
Poleg ravnateljevanja Marijana občasno predava poslovni bon-
ton in retoriko na dveh univerzah, je moderatorka in voditeljica 
na številnih prireditvah, tudi v občini Vojnik. Že drugi mandat je 
pooblaščenka za poroke. Iz civilnega postopka sklenitve zakon-
ske zveze ji je uspelo narediti izjemno doživet in lep dogodek, 
kjer pride do izraza osebno čutenje in zaupanje. Mladoporočenci 
izkažejo zaupanje, ko ugotovijo, da vrednote, ki jih izpostavlja v 
govoru, dejansko živi. Na vprašanje o njenem preživljanju proste-
ga časa je kar malo pomislila, kaj naj uvrsti na to področje. Resnič-
no ji njeno delo na vseh področjih pomeni njeno življenje, in prav 
na vseh področjih strmi za popolnostjo, v delu uživa. Smučanje, 
pohodništvo, savna, plavanje in potovanja so konjički, ki jih vkl-
jučuje v vsakodnevno rutino. Izpostavila je ljubezen do potovanj, 
kjer odkriva nove kraje, ljudi, kulture in pridobiva nove izkušnje v 
komunikaciji. Že deset let je igralka lutk v Škratovem lutkovnem 
gledališču v Celju, petintrideset let pevka v različnih zborih, sedaj 
v Mešanem pevskem zboru ORFEJ v Celju. Svoja prizadevanja 
na humanitarnem področju, ki ji je samoumevno, uresničuje kot 
predsednica Rotary kluba v Celju. Razgovor z Marijano je bil prava 
mala učna ura, zakaj je potrebno upoštevati pravila komunikacije, 
da ljudje razumemo, kaj govorimo, in opozorilo, da je pomembno 
pri tem spoštovati in upoštevati druge. Prenesimo vsaj del njene-
ga sporočila v vsakdanje življenje. 
 

Lea Sreš 

Marijana Kolenko
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Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

Kje grešimo?
Najpogostejše napake pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP iz PRP 2007–2013 
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Dokaj veliko število ugotovljenih napak pri administrativnih 
kontrolah in kontrolah na kraju samem vedno vzpodbudi 
vprašanja, ali so nosilci kmetijskih gospodarstev dovolj in-
formirani o pogojih izvajanja posameznih ukrepov (vodenje 
evidenc, uporaba FFS, zahteve navzkrižne skladnosti …). 
Kljub temu da se v časopisih, na internetnih straneh in na izo-
braževanjih Javne služne kmetijskega svetovanja veliko piše 
in govori o tem, se za tovrstna lastna izobraževanja ne vzame 
dovolj časa in velikokrat le površno pozna zahteve pri posa-
meznih ukrepih, ki se preverjajo z administrativno kontrolo in 
tudi s kontrolo na kraju samem. Prav tako bi bilo dobro, da se 
predvsem pri izvajanju podukrepov KOP in pri zahtevah navz-
križne skladnosti nosilci kmetijskih gospodarstev podučite 
tudi o smislu postavljenih zahtev, ki bodo na ta način sčasoma 
postale smiselno postavljene omejitve in ne le pogoji, za kat-
ere se ob izvajanju le-teh prejme nekaj sredstev. 
Za boljšo informiranost so na MKO pripravili zgibanko namen-
jeno upravičencem OMD in KOP, kjer so predstavljene na-
jpogostejše napake pri teh dveh ukrepih. 
 
Kontrola vlog in stopnja napake 
Pri obravnavi vlog za ukrep izravnalnih plačil za območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in 
kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) napake ugotavl-
ja z administrativno kontrolo (100 % pregledanih vlog) in s 
kontrolo na kraju samem (najmanj 5 % pregledanih vlog). Na 
podlagi izvedenih kontrol agencija vsako leto izdela poročilo 
o ugotovljenih kršitvah predpisanih pravil, ki jih morajo pri 

ukrepu OMD in podukrepih KOP izpolnjevati upravičenci. V 
Sloveniji je stopnja napake, ki izhaja iz teh kršitev, sicer v up-
adanju, a je še vedno previsoka: 9,04 % v letu 2010, 4,96 % v 
letu 2011 in 4,5 % v letu 2012. Na ravni EU je ocenjena stopnja 
napake znašala 7,7 % v letu 2011 in 7,9 % v letu 2012. Stopnja 
napake naj ne bi presegala praga pomembnosti 2 %. 
V letu 2012 je bilo obravnavanih 47.745 vlog za ukrep OMD in 
16.187 vlog za podukrepe KOP. Z administrativno kontrolo so 
bile pregledane vse vloge, s kontrolo na kraju samem pa je bilo 
pregledanih 3.180 kmetijskih gospodarstev (KMG) vključenih 
v ukrep OMD in 1.127 KMG, ki izvajajo podukrepe KOP. 
 
Ukrep OMD 
Pri ukrepu OMD morajo KMG izpolnjevati zahteve navzkrižne 
skladnosti in zahteve glede velikosti upravičenih površin, kjer je 
tudi največ napak in kršitev. V letu 2012 so bile kršitve zahtev 
navzkrižne skladnosti ugotovljene na 1.620 KMG. Prevladovale 
so kršitve pravočasnosti označitve in javljanja premikov živali. Iz-
stopalo je tudi neizpolnjevanje pogoja velikosti površine, saj je 
kar 882 KMG vložilo zahtevke na premajhni površini (pod 1 ha). 

Ostale najpogostejše napake in kršitve pri ukrepu OMD so še:
•	 zahtevana površina za ukrep je ugotovljena kot nekmetijska; 
•	 zahtevek je oddan v 25-dnevnem zamudnem roku; 
•	 obtežba na planini ne dosega 1 GVŽ/ha; 
•	 za žival, ki se pase na planini, lastnik živali ni podal obvezne-

ga pooblastila v register KMG; 
•	 podatki o živalih na planini niso usklajeni s Centralnim reg-

istrom govedi. 
 
Podukrepi KOP 
Pri izvajanju podukrepov KOP morajo upravičenci izpolnjevati 
predpisana pravila in zahteve navzkrižne skladnosti. Največ na-
pak in kršitev je povezanih s površinami in pogoji ter zahtevami 
za izvajanje podukrepov KOP in so podane v nadaljevanju. 
 
Neupravičenost površin (upravičenci sprememb na GERK-
ih ne javljajo pravočasno oziroma vlagajo zahtevke na 
kmetijsko neupravičeni površini). Upravičenci morajo vsa-
ko leto pred oddajo zbirne vloge preveriti površine in urediti 
stanje GERK-ov. Neurejenost podatkov se posledično odraža 
v sankciji neizplačila subvencij na vseh površinah. Pri novi 
ali ponovni vzpostavitvi površin za kmetijsko rabo (čiščenje, 
odstranjevanje zarasti ipd.) postanejo te površine upravičene 
šele takrat, ko so v celoti primerne za kmetijsko obdelavo že v 
času oddaje zbirne vloge. 
 
Neustrezna površina (površina pod 0,3 ha). Najmanjša sk-
upna velikost površine kmetijskega zemljišča iste rabe, za kat-
ero je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep KOP, je najmanj 
0,3 ha kmetijskih zemljišč, razen pri podukrepu EKP, kjer je 
najmanjša upravičena površina posameznega ekstenzivnega 
kraškega pašnika 1 ha. 
 
Neustrezna spodnja ali zgornja meja obtežbe. Za izračun 
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Med predavanjem Udeleženci so napeto prisluhnili novitetam na področju kmetijstva.
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obtežbe za tekoče leto se upošteva povprečno število živa-
li preko celega leta (stanje na dan 1. 2. tekočega leta in štiri 
naključno izbrane datume za govedo), število GVŽ živali pa se 
preračuna na površino KZU na KMG. 
 
KMG nima opravljenega obveznega programa izo-
braževanja. Za tekoče leto je izobraževalni program v obsegu 
4 ur potrebno opraviti od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekoče-
ga leta. Za leto 2014 je to od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 
 
Neurejeni podatki v posameznih registrih (podatki niso 
vpisani oziroma se spremembe ne sporočajo pravočasno). 
Spremembe podatkov v registrih in evidencah je potrebno 
redno in sproti urejati, zlasti še pred oddajo zbirne vloge. 
 
Prepozno vložen zahtevek. Zahtevke za plačila je potrebno 
vlagati v predpisanih rokih. Za leto 2014 je to od 26. 2. 2014 
do 6. 5. 2014 in v zamudnem roku od   7. 5. 2014 do vključno 
2. 6. 2014. Za vsak delovni dan zamude se izplačila zahtevkov 
znižajo za 1 %.
Vložitev zahtevka za podukrep EK, čeprav KMG ni v kontroli pri 
organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovan-
ja. Za podukrep EK se je pri organizaciji za kontrolo in certifici-
ranje ekološkega kmetovanja v kontrolo treba vključiti do 31. 
12. preteklega leta za kontrolo v tekočem letu. Za leto 2014 je 
bilo to do 31. 12. 2013.
KMG uporablja mineralna gnojila in nima izdelanega gnojilne-
ga načrta ali gnojilni načrt ni izdelan na podlagi veljavne ana-
lize tal. Z mineralnimi gnojili se lahko gnoji le v skladu z gno-
jilnim načrtom, ki je za vsak GERK posebej izdelan na podlagi 
veljavne analize tal. Za leto 2014 analiza tal ne sme biti starejša 
od 1. 1. 2009.
KMG nima izdelanega načrta kolobarja. Pri podukrepih KOL, 
ZEL, IPL, NEP in SOR je treba kolobariti v skladu z izdelanimi 
načrti petletnih kolobarjev. Pri podukrepu IVR je obvezen več 
kot triletni kolobar, ki je ustrezen, če se izkazuje preko ev-
idenc oziroma zbirnih vlog iz preteklih let (načrt kolobarja v 
specifični obliki ni potreben).
Neustrezen kolobar na njivskih površinah. Vrstenje poljščin 
med leti mora ustrezati zasnovanemu načrtu kolobarja in se 
izkazovati preko zbirnih vlog iz preteklih let.

KMG ne vodi evidence o delovnih opravilih in evidence o na-
kupu krme in gnojil. Za vse podukrepe KOP je potrebno ob-
vezno in sproti voditi evidence o delovnih opravilih in kjer je 
potrebno tudi evidence o nakupu krme in gnojil.
Pri podukrepu ZEL ob kontroli na kraju samem ni žive prezimne 
odeje ali pa prezimna poljščina ni posejana v zahtevanem času. 
Setev prezimnih poljščin je potrebno opraviti najkasneje do 
25. 10. tekočega leta, zelena odeja pa mora prekrivati njivske 
površine od 15. 11. tekočega leta do 15. 2. naslednjega leta. V 
tem obdobju obdelava njivskih površin ni dovoljena. Za leto 
2014 so aktualni datumi 25. 10. 2014, 15. 11. 2014 in 15. 2. 2015.
Podukrep S35/S50. Vsako leto je obvezno opraviti najmanj en-
kratno košnjo in spravilo.
 
Navzkrižna skladnost
Pri ukrepu OMD in podukrepih KOP prevladujejo naslednje 
kršitve zahtev navzkrižne skladnosti:
•	 kršitve standardov za identifikacijo in registracijo živali (gov-

edo, prašiči, drobnica) oziroma javljanje premikov živali;
•	 kršitve dodatnih minimalnih zahtev za uporabo gnojil;
•	 neustrezna uporaba fitofarmacevtskih sredstev;
•	 neustreznost skladiščnih prostorov za živinska gnojila;
•	 preseganje dovoljenih količin letnega vnosa dušika v tla.
 
Pomembno!
Neizpolnjevanje pogojev in zahtev se posledično odraža v 
znižanju plačil in izključitvah. Da bi se tem sankcijam izognili, 
morajo upravičenci ukrep OMD in podukrepe KOP izvajati v 
skladu s predpisanimi pravili. Pri tem so jim v pomoč razne in-
formacije in navodila za izvajanje teh ukrepov ter obrazci in za 
podukrepe KOP tudi evidence o delovnih opravilih, ki so dost-
opni prek spletnih strani agencije (www.arsktrp.gov.si) in min-
istrstva (www.mko.gov.si), na voljo pa so tudi na vseh lokacijah 
Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije (www.kgzs.si).
 

Vesna Mazej Ušen
KGZS - Zavod CE

(vir: povzeto po zgibanki MKO)
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Spet je leto naokoli in v Javni službi kmetijskega svetovanja 
(JSKS) pri KGZS ter na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP) je že vse nared za začetek nove kampan-
je oddajanja zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike za leto 
2014. V nadaljevanju vas želimo seznaniti z nekaterimi novost-
mi ter opozoriti na nekaj pomembnih rokov in aktivnosti, ki jih 
je potrebno izvesti še pred začetkom vnosa zbirne vloge.  

grmovjem oz. imajo prenizko pokrovnost travinja (npr. gozd, 
zemljišča v zaraščanju, skalnate površine, izkrčene površine, na 
katerih še ni vzpostavljena ustrezna pokrovnost travinja). 
Posebej opozarjamo, da naj se na zbirno vlogo ne daje 
zahtevkov na zemljišča, kjer še ni vzpostavljena kmetijska 
raba oz. vlagatelji niste zares popolnoma prepričani, da bo 
ob začetku rastne sezone kmetijska raba vzpostavljena. 
Z administrativnimi kontrolami je Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje (MKO) za nekatera kmetijska gospodarstva odkrilo 
neurejeno stanje v RKG (neusklajenost GERK-ov z dejansko 
rabo, neurejeni podatki o nosilcu, neurejeni podatki o trajnih 
nasadih itd.). Nosilci teh kmetijskih gospodarstev ste bili o tem 
pisno obveščeni na obvestilu »o odvedeni akontaciji dohod-
nine« s strani ARSKTRP. Izpis morebitnih napak v RKG lahko 
vsak nosilec pogleda tudi v že prej omenjenem spletnem pre-
gledovalniku, kjer se vam levo spodaj pod seznamom GERK-ov 
izpišejo morebitne napake na kmetijskem gospodarstvu. Tudi 
če tu ni navedenih napak, je skrben pregled vrisanih GERK-ov 
vseeno potreben! 
Če se izpiše opozorilo o neusklajenih podatkih, jih morate 
na upravni enoti obvezno uskladiti vsaj en dan pred vnosom 
zbirne vloge, sicer vnos vloge ne bo mogoč. 
Ker se bo kampanja za vnos zahtevkov začela v nasledn-
jih dneh, pozivamo vse vlagatelje, da s pregledom svojih 
podatkov v RKG ne odlašate in se v primeru potrebnih do-
polnitev pravočasno dogovorite za ureditev le-teh na pris-
tojni upravni enoti. 
Zbirna vloga za leto 2014 mora biti elektronsko izpolnjena in 
oddana na ARSKTRP. Dostop do aplikacije za elektronski vnos 
vlog je možen s prijavo v sistem elektronskega poslovanja na 
ARSKTRP, za kar je potrebno pridobiti digitalno potrdilo kval-
ificiranega overitelja (certifikat), s katerim vlagatelj vlogo tudi 
varno elektronsko podpiše. 
Pomoč pri oddaji zbirnih vlog bo na Kmetijski svetovalni 
službi Celje potekala po sistemu naročanja. 
Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne 
vloge vas prosimo, da prinesete sledeče dokumente:  
- zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2013, 
- v primeru, da pride namesto nosilca kmetije na izpolnje-

vanje zbirne vloge pooblaščenec, mora le-ta prinesti dve 
originalno podpisani navadni pooblastili, katerega obrazec 
lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali pa ga poiščete 
in natisnete s spletnih strani ARSKTRP ali KGZS, 

- seznam vseh živali na dan 1. februar 2014, 
- izmere posameznih poljin (površine in razdalje) za posa-

mezne GERK-e njiv, na katerih gojite več vrst rastlin, 
- odločbo o obveznostih KOP-a, če je kmetijsko gospodarstvo 

vključeno v KOP, 

Pripravljeni na  
oddajo zbirne vloge?

Kljub temu da po navadi mislimo, da imamo za urejanje evidenc in oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske 
politike še veliko časa, je najbolje, da se držimo starega reka: “Kar lahko danes storiš, ne odlašaj na jutri!” 
Oddajanje zbirnih vlog bo potekalo od 26. februarja do 6. maja 2014, urejanje GERK-ov pa intenzivno 
poteka že nekaj mesecev.

Urejanje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev 
(vris GERK-ov, spremembe nosilcev KMG, trajni nasadi …) 
Pred oddajo zbirne vloge priporočamo vsem vlagateljem, da 
v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverite pravilnost 
vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. 
Vsi, ki imate dostop do interneta, lahko to najlažje naredite 
kar doma preko spletnega pregledovalnika (http://rkg.gov.
si/GERK/WebViewer/). Dostop do vaših podatkov je mogoč z 
vpisom vaše KMG-MID številke. Kdor doma oz. pri sorodnikih 
ali sosedih nima možnosti za dostop do interneta, lahko pre-
gled svojih GERK-ov izvede na upravni enoti ali na kmetijski 
svetovalni službi. 
Pri pregledu bodite pozorni, da so na letalskih posnetkih meje 
vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v 
naravi. Iz GERK-ov je potrebno izločiti ceste, dvorišča, jarke, 
razna nasutja gradbenega ali kakšnega drugačnega materiala, 
na novo zgrajene objekte, zaraščene površine ipd., javiti spre-
membe rabe (njiva, travnik, trajni nasad …), odjaviti zemljišča, 
ki jih ne uporabljate več, in odpraviti vse preostale nepravilno-
sti na GERK-ih. 
Do plačil tudi niso upravičene površine, na katerih se sicer 
lahko pasejo živali, vendar so preveč poraščene z drevjem in 
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- če ste vključeni v program KOP, prinesite za vse GERK-e, kjer 
uporabljate mineralna gnojila: 
- izdelane gnojilne načrte na podlagi veljavnih analiz tal 
- in veljavne analize tal (za leto 2014 so veljavne analize tal 

izdelane po 1. 1. 2009), 
- če ste vključeni v podukrepe ZEL, SOR, NEP, IPL, KOL oz. VVO, 

za katere ste dolžni imeti izdelano zasnovo kolobarja, s se-
boj prinesite zasnove kolobarja za vse GERK-e, na katerih iz-
vajate navedene podukrepe (pri podukrepu IVR je obvezen 
več kot triletni kolobar, ki se izkazuje skozi evidence oziroma 
pretekle zbirne vloge), 

- v primeru izvajanja podukrepa reja avtohtonih in tradiciona-
lnih pasem domačih živali (PAS) seznam živali z identifikaci-
jskimi številkami, 

- v primeru spremenjenega transakcijskega računa kartico 
oziroma knjižico novega transakcijskega računa, 

- zadnji izpis iz Centralnega registra govedi (CRG), če ga 
vlagatelj ima, 

- ažuriran register govedi na kmetijskem gospodarstvu (ru-
mena knjiga), 

- v primeru oddaje živinskih gnojil je potrebno imeti podatke 
o prejemnikih gnojil ter vrsto in količino oddanih gnojil, 

- podatek o individualni referenčni količini mleka za tekoče leto, 
- ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo la-

hko v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (odločbo 
o dodelitvi oziroma prenosu plačilnih pravic, zapisnike kon-
trolorjev, zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz registra kmeti-
jskih gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za preteklo 
leto, morebitne še nerešene pritožbe na odločbe …). 

 
Ne odlašajte z vnosom vloge na zadnje dni 
Kljub temu da je rok za oddajo zbirnih vlog daljši od dveh 
mesecev, je potrebna na kmetijski svetovalni službi dobra 
časovna organiziranost, zato se tudi letos na vas obračamo s 
prošnjo, da z oddajo zbirne vloge ne odlašate. Z upoštevanjem 
tega lahko pripomorete k lažjemu načrtovanju in razporejanju 
dela kmetijskih svetovalcev ter k zmanjšanju obremenitve v 
zadnjih dneh. Zato vas pozivamo, da se za termin izpoln-
jevanja in oddaje vlog čim prej dogovorite z vašim kmeti-
jskim svetovalcem. 
 

Vesna Mazej Ušen
KGZS - Zavod CE 

(vir: povzeto po članku v Zeleni deželi, avtor dr. Jernej Demšar) 

Uveljavljanje pokojninske 
dobe kmetov
Pokojninska doba za delo na kmetiji, vključno z delom na 
družbenem ali na zadružnem posestvu, brez plačila dodat-
nih prispevkov.

To dobo lahko uveljavite: 
- kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali nji-

hov zakonec ter kot uživalec kmetijskega zemljišča. V tem 
primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 1. 1. 1972 do 
31. 12. 1983. 

- kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem kmeti-
jskem posestvu od 1. 1. 1958, če je bilo delo stalno (vsakod-
nevno) in se je delo opravljalo po navodilih in pod nadzo-
rom delodajalca - gospodarja ter da je bilo delo plačano. 

Za plačilo se šteje tudi plačilo v naravi (stanovanje, hrana ...) in 
tudi v primeru, če je bilo plačilo v pretežni meri v naravi. 
Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala dela, ki 
so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem 
posestvu, npr. dela v poljedelstvu, živinoreji, perutninarstvu, 
sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu … 
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje poko-
jninske dobe je na spletni strani društva, www.drustvo-po-
moc-upokojitev.lrf–pomurje.si 
 

Jožef Jandl
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Prvi kupci.

Predstavniki občine  
in vsi krajani
Z načinom življenja ustvarimo vsak dan goro 
odpadkov, za katere moramo pravilno poskrbeti 
oziroma se pričeti zavedati, da bi le-ti nastajali v 
čim manjšem obsegu. 

Ker imamo danes okoli sebe vse večje število aparatov, naprav 
in druge tehnologije, je logično, da tudi ta oprema nekoč 
postane odpadek, za katerega je potrebno poskrbeti še prav 
na poseben način. Ti aparati vsebujejo komponente, ki so 
definirane kot nevarni odpadek in našemu okolju z nepravil-
nim ravnanjem povzročijo še toliko večjo škodo. 
Ta vsebina in ozaveščanje tako vaših učencev kot njihovih bližn-
jih nas je spodbudilo, da na vašem območju izvedemo VELIKO 
nagradno akcijo osveščanja in zbiranja odpadne električne 
in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO)in odpadnih 
prenosnih baterij (v nadaljevanju OPBA), ki smo jo poimenovali 
 
»Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate!« 
Akcijo bomo skupaj organizirali Gorenje Surovina, d. o. o., druž-
ba ZEOS, d. o. o., in Radio Celje in bo potekala od 24. marca do 
18. aprila 2014. V njej bodo sodelovale vse spodnjesavinjske 
šole, ki se bodo prijavile k akciji, kot tudi vsi drugi občani. Akcijo 
bo vsakodnevno spremljal Radio Celje s svojimi moderatorji. 
Zamislili smo si, da bi šole zbirale OEEO in OPBA v okviru svojih 
prostorskih zmožnosti. To pomeni, da lahko na šoli 
- zbirajo samo male odpadne aparate, igrače, telefone, baterije …, 
- lahko samo obvestijo svoje učence o akciji in jih spodbuja-

jo, da vso OEEO, ki jo imajo doma, odnesejo v zbirni center 
Gorenje Surovina v Laškem (Podšmihel b .št., tel. 03 77 
72 330) in Žalcu (Ul. Savinjske čete 18, tel. 03 77 72 311), 
ki bodo odprte med delavnikom od 7.00-18.00 in ob so-
botah od 9.00-13.00, 

- lahko organizirajo akcijo zbiranja vse OEEO (tudi hladilnikov, 
štedilnikov in ostalih velikih aparatov) in vam jih podjetje 
Gorenje Surovina odpelje po predhodnem dogovoru. 

V dogovoru z njimi bomo dostavili embalažo za zbiranje 
odpadne opreme. 
Vse količine zbrane OEEO in OPBA se bodo točkovno beležile na 
posamezno šolo. Prav tako se bodo na posamezno šolo beležile 
količine, ki bodo v tem obdobju oddane s strani občanov v zbir-
nem centru Gorenje Surovina v Žalcu in Laškem. 
Najuspešnejša šola bo po koncu akcije NAGRAJENA. Nagrada je 
mikavna – koncert znanega slovenskega glasbenika! Občani 
pa bodo sodelovali v nagradnem žrebanju vsak torek in četrtek na 
Radiu Celje, kjer bodo podeljeni mali gospodinjski aparati Gorenje. 
Seveda bo učencem v veliko pomoč, če boste tudi vi spodbu-
dili svoje občane k zbiranju. Prosimo vas, da v svojih kraje-
vnih obvestilih in na spletu podate informacijo o zbiranju 
odpadne OEEO. 
Glavni namen akcije je, da bomo z našo skupno akcijo vsi sk-
upaj pripomogli k boljšemu in čistejšemu okolju vseh nas! 
 

Emil ŠEHIČ 
Jure FIŠER, Direktor 

Frankolovo ima pekarno 
Frankolovčani smo v tej pomladi postali bogatejši 
za dišečo in okusno pridobitev –v centru kraja 
smo v prostorih nekdanje pošte (v sklopu stavbe 
Gostišča Turist) dobili prodajalno kruha. Za ta 
korak se je odločil pekovski mojster Adi Banovšek, 
ki ima v svojem »fahu« dolgoletne in bogate 
izkušnje, vse od proizvodnje do prodaje pekovskih 
dobrot. 
Banovškova družina si je pred 10 leti na Frankolovem zgradila 
lasten dom, lani pa se je zaradi spleta okoliščin preselila v 
Varpolje v občino Rečica ob Savinji. V naš kraj se sedaj vrača s 
pekovskimi dobrotami iz lastne pekarne. Banovšek z nekoliko 
nostalgije dodaja, da je bila odločitev za selitev sicer zadnja 
med možnostmi, vendar so jo zaradi nakupa že utečene 
pekarne kljub temu zgrabili. Z ženo Katarino sta se namreč 
odločila za samostojno podjetniško pot. Ustanovila sta 
družinsko podjetje, v njem je trenutno 9 zaposlenih, Adi ima v 
rokah proizvodnjo, žena pa marketing. V zadnjih 4 mesecih so 
poleg prodajalne v Varpolju odprli še poslovalnici na Dobrni in 
Frankolovem, načrtujejo pa jo tudi v Novi Cerkvi. 

»Naša pekarna je usmerjena v ročno izdelavo, tudi žemljice 
delamo ročno, in kar je za potrošnike še pomembneje, 
naši izdelki ne vsebujejo emulgatorjev. Za pripravo kruha 
ne uporabljamo že vnaprej pripravljenih mešanic moke in 
dodatkov, ki jih je možno kupiti kjerkoli, temveč ga izdelujemo 
po svojih recepturah. V tem poslu je kvaliteta bistvenega 
pomena, hkrati pa je to tudi potrditev mojega mojstrstva. 
Veseli smo, da so se naši izdelki na trgu dobro prijeli. Daleč 
najbolj prodajan, pravzaprav naš paradni konj, je Adijev hleb, 
mešanica pšenične, koruzne in ržene moke. Ker tržimo lastno 
proizvodnjo, lahko za zelo konkurenčno ceno ponudimo 
zelo kvaliteten kruh,« pojasnjuje Banovšek in dodaja, da so z 
dosedanjo prodajo kruha na Frankolovem zadovoljni. 
Sveže pekovske dobrote so kupcem na voljo že zgodaj zjutraj, 
in sicer vsak delavnik od 5. ure, ob sobotah od 6. in ob nedeljah 
od 7. ure dalje. Vabljeni, da se sami prepričate, da njihov slogan 
»Pošteno dober kruh« res drži! 
 

Sonja Jakop 
Foto: Jure Vovk
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Gašenje požara

Postrojenje vozil po končani vaji Nošenje ranjenca

Kaj delajo naši gasilci? 
Bil je lep nedeljski dopoldan in pričakovati je bilo lepo nedeljo 16. marca 2014. S Slavkom sva se odpravila 
na požarišče v Trnovljah pri Socki, kjer je v soboto pogorelo gospodarsko poslopje On je bil tam že dan 
prej, sam pa sem vso soboto imel obveznosti na turnirju ZAKLJUČNEGA košarkarskega pokala za članice 
REPUBLIKE Slovenije. Na tem turnirju je dežurala tudi ekipa PGD Vojnik, in to v soboto in nedeljo. 

G
AS

IL
CI

 IN
 Z

AŠ
ČI

TA

Požar je uničil večino gospodarskega 
poslopja, na srečo pa so rešili živino, 
ki so jo preprosto spustili iz hleva. 
Dve mladi telici, »obe na času«, torej 
sta pričakovali naraščaj, sta se izgu-
bili neznano kam. Ko gledaš solzne 
obraze ljudi, ki so izgubili gospodar-
sko poslopje in je le hitrost gasilcev 
preprečila, da nista zgoreli še dve 
stavbi v neposredni bližini, razmišljaš, 
da je potrebno tudi tokrat pomagati. 
»Iskali smo že ljudi, torej bomo našli 
tudi živino,” preprosto reče Slavko. 
Takoj so zabrneli najini telefoni in v 
akcijo so se vključili gasilci iz domače 
Socke, Nove Cerkve, Lemberga in Do-

brne. Ob skupnem nastopu je bil uspeh zagotovljen. 
Seveda sem pomislil, da so gasilci utrujeni od prejšnjega dneva 
in mnogih akcij v zadnjem času: teden dni odstranjevanja pos-
ledic žleda, ko so kar nekajkrat gasili dimniške požare po vsej 
občini, pa travniški požar v Bovšah, dežurali so na prireditvah, 
priredili vseslovensko tekmovanje v »spajanju sesalnega voda«, 
organizirali občne zbore in še in še, a so nedeljsko popoldne 
namenili tudi tokrat - BLIŽNJEMU. Brez besed in razmišljanja. 
Lahko bi rekli, da naj si živino iščejo sami, da bodo tokrat imeli 
malo počitka. Da omilijo nesrečo in da morda olajšajo že tako 
veliko tragedijo, so tudi tokrat rekli DA in odšli na teren. 
Ko hodim po občnih zborih in slišim poročila o vseh teh akci-
jah, tekmovanjih, intervencijah, o delu z mladimi, delu z veter-
ani ali poročila o pomoči ostalim krajevnim društvom, potem 
sem vesel, da jim ob novem letu, ko pridejo s koledarjem, ne 

zapirate vrat, da jim takrat, ko prosijo dodaten denar za naba-
vo vozil in opreme (večji del denarja za nabavo vozil prispeva 
občina (80 %), preostali del pa morajo zbrati sami), prispevate 
po svojih močeh, zato da je njihovo gmotno stanje še boljše in 
naša skupna varnost s tem še bolj urejena. 
Hvala tudi občinskim svetnikom, da smo v teh letih nabavili veči-
no potrebnih orodnih vozil in vozil za prevoz moštva in vode. 
Naj si na koncu tega članka vsak bralec najde svoj odgov-
or: KAJ VSE DELAJO NAŠI GASILCI??! 
 

Beno Podergajs, predsednik GZ Vojnik-Dobrna 
Foto: Jure Vovk 

Predsednik GZ Vojnik – 
Dobrna Beno Podergajs
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Še kar ne gre  
pozabiti žledoloma
Kot vsako leto so se tudi letos 17. januarja na vojniškem 
pokopališču zbrali predstavniki gasilskih zvez, kjer so se 
poklonili Tonetu Sentočniku, kasneje pa smo jih gostili v 
našem gasilskem domu. 

Žledolom je v Vojniku in okolici povzročil kar veliko 
nevšečnosti. Prva intervencija je bila že 31. januarja. V nedeljo, 
2. februarja, je sledila že druga, ki je trajala do večernih ur in se 
je nadaljevala v ponedeljek, 3. februarja. Potrebno je bilo sekati 
in odstranjevati drevesa. Z dobro organizacijo, pridnimi rokami 
ter dobro voljo so naši gasilci uspešno zaključili intervencijo 
žledoloma. Na srečo se ni nihče poškodoval, čeprav so bili člani 
nenehno ogroženi zaradi možnosti padanja dreves, ki so se 
pod silo snega in ledu sama lomila in padala. Poškodovalo se 
je tudi nekaj prepotrebne opreme. 
Štirje člani PGD Vojnik, to so bili Željko V., Matej V., Beno P. 
in Tomaž J., so šli na pomoč ljudem in gasilcem na območju 
Cerkljanskega, kjer jih je prizadel hud žledolom. Na pot so se 
odpravili v zgodnjih urah sobotnega jutra (8. 2. 2014). Zbirno 
mesto je bilo AC postajališče na Lopati, kjer so nadaljevali 
pot v konvoju. Ko so prišli na samo območje, so takoj pričeli 
pomagati. Prvi dan so črpali vodo iz jaškov za dvigala, 
odstranjevali vodo iz kletnih prostorov, kjer so shrambe, ter 
odstranjevali vodo iz podzemne garaže in parkirnih prostorov. 
Naslednji dan so šli odstranjevat polomljeno drevje in veje na 
gozdni cesti, da so omogočili elektro-vzdrževalni službi varen 
dostop do padlega daljnovoda. Fantje so se vrnili v nedeljo 
domov nepoškodovani, vendar zelo izčrpani. 
V Lokarjah se je 7. februarja pet naših članic udeležilo Posveta 
članic Savinjsko Šaleške in celjske regije. 
26. februarja je bila na 1. programu TV Slovenija dobrodelna 
akcija Stopimo skupaj za slovenske gasilce, kjer sta na posebni 
telefonski številki sprejemali klice tudi naši dve članici, Petra 
Z. in Martina T. Sodelovali sta še tudi 1. marca, ko je bila 
ponovitev oddaje. Prav tako so tri naše članice (Martina T., 
Petra Z. in Valentina K.) sodelovale pri sprejemanju klice v 
dobrodelne namene za potrebe gasilcev 13. marca, ko je bil na 
Planet TV posnetek koncerta, ki so ga 6. marca v Centru urbane 
kulture Kino Šiška priredili rokerji (Niet, Zaklonišče prepeva, 
Hano&Tribute2Love ter Marko Hatlak s skupino Kapobanda). 

28. februarja je bil v prostorih gasilskega doma Vojnik Občni 
zbor mladine, na katerem so si pionirji in pionirke ter mladinci 
in mladinke začrtali smernice dela za tekoče leto. 
7. marca je bil v prostorih OŠ Vojnik Občni zbor članov in članic 
PGD Vojnik, kjer sta predsednik in poveljnik poročala o delu 
društva v preteklem letu. Predstavljen je bil tudi načrt dela 
za leto 2014. Največja finančna investicija tako preteklega 
in tekočega leta je bila in je še nabava avtocisterne, katere 
slovesen prevzem bi naj bil 17. maja. 
8. marca je bilo v telovadnici OŠ Vojnik tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda, ki so se ga udeležile tudi naše članice in 
dosegle 9. mesto. 
Naši člani so opravljali redarstvo na pustovanju v Novi cerkvi 
in na Tekmovanju v spajanju sesalnega voda. 15. in 16. marca 
so v telovadnici OŠ Vojnik na zaključnem turnirju Pokala članic 
in Mini pokala za pionirke poleg redarstva zagotavljali tudi 
požarno stražo. 
Vse občane in občanke Občine Vojnik bi na tem mestu 
želeli opozoriti na skrajno previdnost pri kurjenju v naravi.  
Vas pa že vse sedaj vabimo na tradicionalno Florjanovo mašo, 
ki bo v nedeljo, 4. maja, ob 10.30 pri cerkvi sv. Florjana. 
 

Barbara Suholežnik Kugler

83. Občni zbor  
PGD Socka
22. februarja smo se gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Socka zbrali na svojem rednem letnem občnem 
zboru. Poleg članov društva so se ga udeležili številni 
gostje, med njimi predstavniki sosednjih društev Gasilske 
zveze Vojnik-Dobrna ter PGD Legen in PGD Dolič-
Šentflorjan, predstavniki ustanov in društev v kraju, še 
posebej pa smo bili veseli, da so nas s svojo prisotnostjo 
počastili gasilci iz sosednje Hrvaške – naši prijatelji iz 
pobratenih društev Prezid in Gojanec – ter podžupan 
občine Vojnik g. Brane Petre. 

Gasilski podmladek PGD Socka, ki je imel svoj občni zbor en 
dan prej, nas je prijetno presenetil z izvedbo kratke igrice z 
gasilsko tematiko. V svojih poročilih so poročevalci poudarili 
delo, ki so ga člani društva opravili v preteklem letu tako 

Udeleženci državne intervencije Žled 2014 (z leve: Beno P., Matej V., Tomaž J. in Željko V.)



213. april 2014  |  OgledalO 5/2014

Slavljenec skupaj z operativno enoto gasilcev PGD Socka

Imenovanje častnega poveljnika in častnega predsednika
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na področju operative in tekmovanj kot tudi na področju 
izobraževanja, velik del časa pa vodstvo in mentorji namenjajo 
delu z mladimi. Sprejeli smo tudi plan dela in finančni 
načrt za leto 2014, najzaslužnejši pa so prejeli priznanja in 
napredovanja. Najvišja priznanja – priznanja Gasilske zveze 
Slovenije – so prejeli Majda in Silvo Špegelj, Katja Božnik in 
Egidij Čretnik. Občni zbor je podelil tudi naziv »častni poveljnik 
društva« dolgoletnemu poveljniku Vikiju Božniku, že v lanskem 
letu pa je Viki (ki je pred kratkim praznoval abrahama) za svoje 
dolgoletno požrtvovalno delo na področju gasilstva in tudi 
na drugih področjih pomoči ljudem v stiski prejel Srebrni grb 
Občine Vojnik. Naziv »častni predsednik društva« je občni zbor 
podelil Egidiju Čretniku, ki je PGD Socka vodil v preteklih treh 
mandatih. 
Po zaključku občnega zbora smo člani društva in gostje ob 
dobri kapljici kramljali še dolgo v noč. 
 

Egidij Čretnik

Abrahamovec Viki
Dnevi, meseci, leta, pa tudi desetletja minevajo, in tako 
pride tisti dan, kot te sreča Abraham. To se je 12. februarja 
zgodilo tudi našemu aktivnemu članu ter dolgoletnemu 
poveljniku PGD Socka Vikiju Božniku. Že na predvečer 
njegovega praznika smo mu gasilci pred njegovim domom 

postavili mlaj, ki je bil ovekovečen z znakom njegove 
obletnice in s simboli, ki so nepogrešljivi za gasilca –z 
gasilskim pasom in gasilsko čelado. Svečani dogodek so 
otvorili možnaristi s petimi streli iz ročnih možnarjev, nato 
pa je slavljencu zaigrala godba na pihala iz Nove Cerkve.

Konec tedna je Viki svoj jubilej praznoval v krogu svojih 
najdražjih, in seveda tudi tukaj brez gasilcev ni šlo. Operativna 
enota mu je na dvorišču za lokalom, kjer so bili vsi zbrani, 
pripravila svojevrstno presenečenje: v temi je z osvetljenimi 
curki iz gasilske cisterne izpisala ime slavljenca –VIKI, nato pa 
je zaključila s petimi curki, obarvanimi v rdeče. Ideja je bila res 
izvirna, vsi navzoči so izvedbi navdušeno ploskali. 
V počastitev Vikijevega praznika so se presenečenja še 
nadaljevala in kar vrstila: slavljenec je moral obleči novo 
zaščitno gozdarsko obleko in se preizkusiti v razrezu lesa s staro 
ročno žago, nato pa je dobil novo motorno žago, zapeli so mu 
Arclinski fantje, zaplesala mu je folklorna skupina Kulturnega 
društva Socka, seveda pa tudi torta ni manjkala. 
Vikiju ob njegovem življenjskem jubileju vsi gasilci PGD Socka 
iskreno čestitamo in mu želimo še obilo zdravih in srečnih let, 
zahvaljujemo se mu za njegov velik prispevek, ki ga je s svojim 
predanim delom dal in ga še daje gasilcem in kraju. Želimo 
mu obilo uspehov v naslednjih petdesetih tako na področju 
gasilstva in tudi na drugih področjih, kjer je vseskozi zelo 
aktiven. 
 

Egidij Čretnik

Zadnja novica  
iz PGD Vojnik

V četrtek, 20. marca dopoldne, so na dvorišče gasilskega 
doma Vojnik pripeljali šasijo Mercedes Benz Atego 1530 4 
x 4, ki so si ga člani lahko pobliže ogledali, nato pa ga je 
Roman Kugler s spremstvom odpeljal k Marjanu Pušniku 
v Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, da lahko čim hitreje 
začnejo z deli na nadgradnji. 

Uraden prevzem bo tako 17. maja na igrišču, kjer nas bo 
zabaval ansambel Vihar in Vili Resnik. Vsi ste že sedaj vljudno 
vabljeni na prevzem. 
 

Barbara Suholežnik Kugler

Mercedes Benz Atego 1530 4 x 4
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Najboljše iz domačega 
kraja
Saj veste, kaj pravijo – ni ga čez domače. Pa naj to velja zgolj 
za mamino domačo potico, udobje domače postelje ali za 
srčnost in dobroto sokrajanov. In prav zadnje je tisto, kar 
se naju je v začetku februarja tako dotaknilo in še enkrat 
potrdilo ustaljen rek, ki ga Slovenci tako radi navajamo.

Po snegu in zimski idili smo hrepeneli. Dolgo in goreče. Želja 
se nam je uresničila, a najbrž veliko bolj intenzivno, kot smo 
upali, da se bo. Ledeni primež, ki je ukleščil Slovenijo, je 
mnogim prizadejal nemalo nevšečnostim, in čeprav smo jo 
v okoliških krajih odnesli dokaj poceni, smo prav tako okusili 
neizprosno okrutnost narave, ki nas je vse precej presenetila. 
Je že res, da smo dobili težko pričakovani sneg, a je z njim 
prišel tudi led. Težke, zamrznjene padavine so prekrile drevesa, 
ceste in poslopja ter povzročile razmere, ki jih ne pomnijo niti 
najstarejši. Tudi najina Huba se je ovila v žled, cesta je postala 
pravo malo drsališče, drevesa ob njej pa so, utrujena pod težo 
ledu, nad njo ustvarila grozeč obod. Seveda jih je nemalo 
klonilo, se podrlo preko cestišča in tako onemogočilo prehod. 
Pa kaj bi to – veje in debla bi še odstranili, če bi se le lahko 
nemoteno gibali po cesti. A je bila ta tako poledenela, da je 
bila hoja, kaj šele vožnja, po njej popolnoma onemogočena. In 
tako ni kazalo drugega, kot da zaprosiva za pomoč. In veste kaj 
– dobili sva jo. Gospod Dušan Horvat se je nemudoma odzval, 
poklical gasilce, ki so skorajda prej, kot sva odložili telefonsko 
slušalko, odstranili podrta drevesa, gospod Ofentavšek pa je 
cesto takoj za tem še enkrat splužil in posipal s peskom. Pa 
ni ostalo le pri tem, za varno pot je nesebično poskrbel še 
sosed, gospod Vranc, ki je drevesa, ki bi se še lahko podrla, 
preventivno odstranil, pa čeprav to nikakor ni bila njegova 
naloga. Njegova pristna nesebičnost in volja pomagati sosedu 
v stiski je tista, ki človeku ogreje srce in ga opomni, da še vedno 
živimo v svetu, kjer si še podajamo roke in kjer sta dobrota ter 
skrb za sočloveka še vedno primarni vrednoti. 
Ob tej priložnosti naj se torej iz vsega srca zahvaliva 
sokrajanom, ki so z dobro voljo prihiteli na pomoč v trenutku, 
ko sva to najbolj potrebovali. Brez oklevanja, brez slabe volje 
in brez zahteve po plačilu. Za vso dobroto se bova poskusili 
primerno oddolžiti, do takrat pa naj bodo te vrstice pokazatelj 
hvaležnosti, ki jo občutiva ob vaši nesebični pomoči. 
 

Irena in Martina Prezelj 
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Žledolom v KS Nova 
Cerkev

V Krajevni skupnosti Nova Cerkev smo imeli tudi veliko 
žledoloma, zato so bile nekatere javne poti popolnoma 
neprevozne kakor, tudi državne ceste od Šeška do meje 
z občino Vitanje. Med drugimi je bila posebej ogrožena 
stanovanjska hiša, ki je last Zdravka Kolarja iz Straže. 

Zato bi se rad iskreno zahvalil Prostovoljnim gasilskim društ-
vom Socka, Lemberg in Nova Cerkev ter nekaterim krajanom, 
ki so priskočili na pomoč pri odstranjevanju podrtih dreves ob 
javnih poteh. 
Prav tako bi se rad zahvalil izvajalcem zimske službe v sezoni 
2013/2014 za korektno in ustrezno čiščenje javnih poti v Kraje-
vni skupnosti Nova Cerkev. 
 

Predsednik Sveta KS: 
Slavko Jezernik

Arclin 21a, 3212 Vojnik  tel. 03 78 12 800 

  dežurna št. 031 648106

Koncesionar za pokopališča

NOVA CERKEV, FRANKOLOVO, ČREŠNJICE
Z 1. MARCEM TUDI ZA POKOPALIŠČE VOJNIK

Kompletne pogrebne in pokopališke storitve

TEL. 78 12 800, dež. št. 031 648 106
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Člani sveta KS Vojnik z gosti.
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Prvo tromesečje v KS Vojnik se je začelo z obiski najstarejših krajanov, februar so zaznamovale snežne pa-
davine in žled, ki je pustošil tudi po gozdovih na našem območju. Hitra odzivnost gasilcev, ki so skrbeli za 
odstranjevanje poškodovanih dreves, je v tistih dneh večkrat poskrbela za pretočnost cest in prehodne poti.

Januarske popoldneve sva skupaj s strokovno sodelavko Irmo 
Blazinšek namenili obiskom naših najstarejših krajanov, ki so 
dopolnili devetdeset let in več. Napotili sva se v različne konce 
naše krajevne skupnosti, kjer naši sokrajani častitljive starosti 
živijo. 
Veseli naju, da večina med njimi svojo visoko starost preživ-
lja na svojih domovih ali pa v domu starejših krajanov ob lju-
deh, ki jim priskočijo na pomoč, ko le-to potrebujejo. Obiski so 
minili v prijetnem klepetu z našimi sokrajani, obujanju spomi-
nov in prijaznem stisku roke ob slovesu. 
V mesecu februarju smo imeli 19. redno sejo Sveta KS Vo-
jnik, katere osrednja tema je bila obravnava predloga za vz-
postavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pom-
ena. Glavni namen ureditve tega statusa je evidentiranje ne-
premičnin, ki imajo ta status javnega dobra lokalnega pomena 
v uradnih evidencah. 
Nezamerljiv stranski učinek, ki ga dosežemo s sprejetjem pred-
loga vzpostavitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena, je ta, da bi bil davek, ki ga mora občina plačati, man-
jši, zato je bil podan predlog, da se nekaterim nepremičninam 
v lasti KS Vojnik, namenjenim javni rabi, spremeni status v gra-
jeno javno dobro lokalnega pomena, ki bo oproščeno plačila 
davka. 
Po razpravi smo sprejeli sklep, da je razglasitev javnega dobra 
smiselna. V primeru, da se javno dobro na nepremičninah KS 
ne more uveljavljati, se strinjamo, da se le-to prenese na obči-
no. V kolikor zakon ne bi bil izpeljan, se nepremičnine vrnejo 

nazaj v last KS. 
Na seji so se nam pridružili tudi gostje: župan občine Vojnik 
Benedikt Podergajs, Nataša Kos, vodja medobčinskega inš-
pektorata in redarstva ter Tanja Golec Prevoršek iz občinske 
pravne služba. Župan je povzel pomembnejše postavke spre-
jetega proračuna za leto 2014, v katerem žal ni zagotovljenih 
sredstev za potrebna nova asfaltiranja. 
Na področju naše KS je izvajanju je več projektov. V teku je 
gradnja kanalizacije v Arclinu, ki bo po sedaj podpisani pogod-
bi potekala še do Gmajne. Poskušajo se pridobiti kohezijska 
sredstva za nadaljevanje proti vrhu Konjskega. Gradita se dva 
suha zadrževalnika, ki bosta preprečevala dostop poplavnim 
vodam v centru Vojnika, tudi težko pričakovani vodovod proti 
Tomažu je v izgradnji. 
S prijavo na kohezijska sredstva naj bi se rešila tudi kanali-
zacija Pristava–Bovše. Na terenu dela včasih tudi zamujajo, in 
sicer zaradi težav s pridobivanjem služnosti od lastnikov, zato 
vas, spoštovani sokrajani in sokrajanke, na tem mestu iskreno 
prosim za vaše sodelovanje, ko do vas pristopajo zaposleni, ki 
pridobivajo potrebna soglasja. 
V pomladnem času bodo naša društva pripravljala številne 
prireditve, zato vas vabim, da jih počastite s svojo prisotnostjo. 
Ob prihajajočih velikonočnih praznikih pa vam želim lepo 
praznovanje. 
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Jure Vovk
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Dušan Horvat,  
predsednik KS Frankolovo
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1. Preimenovanje OŠ 
Frankolovo 
Že več let je v našem 
kraju tlela velika želja 
po preimenovanju Os-
novne šole Frankolovo 
po našem rojaku An-
tonu Bezenšku, usta-
novitelju bolgarske in 
slovenske stenografi-
je, rojaku, ki je bil ro-
jen v Bukovju. Poleg 
stenografije je ustvarjal 
na več področjih, na kar 
smo Frankolovčani lah-
ko zelo ponosni. 
Rojen je bil leta 1854, 
zato se letos praznuje 
160 let njegovega ro-

jstva. Turistično društvo Frankolovo je uspešno kandidiralo 
na evropskem razpisu, zato bo letos v mesecu maju otvoritev 
Tončkove poti. 
V sklopu tega projekta se bo našemu rojaku pred OŠ Frankolo-
vo postavil tudi doprsni spomenik, ki bo kopija spomenika iz 
Bolgarije, postavljen v mestu Plovdiv. Za izdelavo spomenika 
je poskrbelo Prosvetno društvo Anton Bezenšek, partner v 
projektu, s svojimi prijatelji iz Bolgarije, ki so v rekordnem času 
zagotovili negativ spomenika. 
Zaradi vseh naštetih dejstev so se vsi prisotni soglasno strin-
jali, da se prične postopek o preimenovanju OŠ Frankolovo v 
Osnovno šolo Antona Bezenška Frankolovo. 
 
2. Pustna maska 
Družini Boršič želimo veliko zabave ob skupni maski, ki pred-
stavlja naš kraj na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi 
Cerkvi. Tudi letos smo izbrali aktualno temo, ki smo jo uspešno 
predstavili na karnevalu. 
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri pripravi 
maske ter sodelovali na povorki. Zahvala velja kot vrsto let do 
sedaj družini Železnik in družini Petrej za nesebično pomoč. 
Želim si, da na tem projektu v prihodnje sodeluje več članov 
različnih društev in ostalih, ki so jim takšni dogodki v veselje. 
 
Krajevni praznik 
V okviru Krajevnega praznika naše Krajevne skupnosti bodo 
vsa društva v kraju organizirala svoje prireditve, ki so v pretek-
lih letih bile zelo dobro organizirane in obiskane, zato tudi le-
tos ni bojazni, da ne bo tako. Zaradi tega vas vljudno vabimo 
na vse prireditve, ne bo vam žal. 
Letos bo osrednja prireditev v soboto, 24. maja, z otvoritvijo 
Tončkove poti, odkritjem doprsnega kipa Antona Bezenška 
pred OŠ Frankolovo, kratkim kulturnim programom, skupnim 

Krajevna skupnost Frankolovo
Izredna seja Sveta KS Frankolovo  
Na izredno sejo Sveta KS Frankolovo dne 17. 2. 2014 so bili vabljeni člani sveta, predsedniki društev in 
organizacij v kraju. Seja je bila sklicana predvsem zaradi dveh točk, ki sta bili v danem trenutku pomembni in 
aktualni. 

koncertom Moškega pevskega zbora Anton Bezenšek Fran-
kolovo in mladinskega zbora iz Bolgarije ter slavnostno podel-
itvijo krajevnih priznanj. 
 
Zimska služba 
Letošnja sezona je bila s snežnimi padavinami precej skromna, 
zato pa sta žled in neugodne temperature povzročala nemalo 
težav za normalno prevoznost krajevnih in občinskih cest. 
Velikokrat so bile razmere nevzdržne in težko obvladljive, zato 
se v imenu Sveta Krajevne skupnosti zahvaljujem vsem izvajal-
cem zimske službe za korektno opravljeno delo. Zahvaljujem 
se tudi članom PGD Frankolovo za pomoč pri odstranjevanju 
podrtih dreves s cestnih površin v mesecu februarju. Vam dra-
gi krajani zahvala za potrpežljivost in strpnost, ki je v takšnih 
razmerah vsekakor potrebna in pričakovana. 
 
Smeti na pokopališčih Frankolovo in Črešnjice 
Upravljanje obeh pokopališč in pogrebne storitve je v naši Kra-
jevni skupnost s koncesijsko pogodbo prevzelo podjetje RAJ, 
d. o. o. V želji, da ste s tem pravočasno obveščeni, je bil prispe-
vek objavljen že koncem leta 2013. 
Upravljavec pokopališč mora v skladu s koncesijsko pogod-
bo izvrševati določene naloge in obveznosti, med njimi tudi 
odvoz smeti. To pa ne pomeni, da je dolžan odpeljati smeti, 
ki jih nekateri krajani odlagajo v kontejner pri mrliški vežici ali 
pri drugih zabojnikih na pokopališču, ki niso nastali na poko-
pališču. 
Zavedati se moramo, da je urejenost pokopališča, mrliške 
vežice ter okolice cerkve ogledalo vsakega kraja, zato vas pro-
simo, da na omenjenih mestih ne odlagate drugih odpadkov. 
 
Hvala za razumevanje. 
 

Predsednik Sveta KS 
Dušan Horvat 

Oblikovalka nanaša material za odlitek spomenika A. Bezenška
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Motenje lahko razdelimo na dve podvrsti: 
- motenje posesti (npr. sosed parkira na naši parceli, sosed v 

celoti zaseda skupno kolesarnico), 
- vznemirjanje lastninske pravice –npr. motnje, pri katerih 

sosed neposredno ne ogroža naše posesti, vendar na svoji 
nepremičnini počne nekaj kar nas moti (npr. povzroča pre-
komeren hrup). 

Lastninska pravica je absolutna, vendar ni neomejena, konča se 
torej tam, kjer se začne lastninska pravica drugega, na kar opozarja 
Stvarnopravni zakonik v svojih določilih. Zaradi sosedstva ali pros-
torske povezanosti nepremičnin morajo lastniki teh nepremičnin 
svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne 
vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. 
Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali pros-
torsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se mora-
jo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki na-
jmanj obremenjuje lastnika nepremičnine. Iz navedenega določila 
torej izhaja, da v vsakem posameznem primeru sodišče posebej 
presoja, kaj točno je krajevno običajno in/ali je dejanje prepove-
dano ali ne (npr. hrup kmetijskih strojev je na podeželju krajevno 
običajen, medtem ko ta isti hrup ni običajen za mestno okolje). 
 
Prepovedana imisija 
V skladu z določili Stvarnopravnega zakonika mora lastnik 
nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja 
in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in 
otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede 
na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne 
razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo. Za prepove-
dano imisijo gre torej takrat, kadar je ta vpliv tako velik, da la-
hko rečemo, da je prekomeren glede na naravo in namen teh 
nepremičnin ter, da glede na krajevne razmere ni več običajen. 
Primer prepovedane imisije iz sodne prakse: 
 
»Toženi stranki sta na svojem objektu prizidali terasi, ki sta ju “po-
tegnili” praktično do fasade tožeče stranke ter ob vzhodno fasa-
do tožničine hiše postavili kovinsko konstrukcijo z zelenjem, ki 
zastira obe okni na objektu tožene stranke, ovijalka pa je speljana 
tudi po večjem delu fasade. Tožeči stranki to onemogoča odpi-
ranje enega polkna, fasade zaradi približanih teras ni mogoče 
vzdrževati, rastlina povzroča vlago in umazanijo na fasadi, okni 
pa sta zaradi rastlinja zastrti, zato tožničinemu objektu jemljeta 
svetlobo. Glede na take ugotovitve je zaključek prvostopenjs-
kega sodišča, da sta toženca s svojimi posegi otežila uporabo 
tožničine nepremičnine čez mero, ki je glede na naravo in namen 
nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, pravilen.« 

Pravniški kotiček 

Prepovedano (protipravno) 
motenje s strani sosedov
V življenjskih situacijah se mnogokrat znajdemo v situacijah, ko nas določeno dejanje soseda moti, zaradi 
česar se pogosto obračate na nas s svojimi vprašanji. V tem članku vam želimo na kratko predstaviti, katero 
motenje je protipravno in kaj lahko v tem primeru storite.

 
» V primeru potrebe po pravnem varstvu je torej lastniku ne-
premičnine, ki želi odstraniti veje s sosednjega drevesa v zračnem 
prostoru nad svojo nepremičnino, pa mu sosed to onemogoča 
ali otežuje, dana možnost, da s tožbo zahteva nasproti lastniku 
sosednje nepremičnine, da odstranitev vej dopusti.« 
  
Sodno varstvo 
V vseh navedenih primerih je možno vložiti tožbo zaradi 
motenja posesti ( v roku 30 dni do dne, ko je posestnik izve-
del za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dne 
nastanka motenja) oziroma tožbo za prenehanje vznemirjanja 
lastninske pravice ( zahtevek ne zastara). V primeru, da je last-
niku zaradi prepovedanega ravnanja soseda nastala škoda, 
pa ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih 
pravilih o povrnitvi škode. Sodišče tako lahko, če ugotovi 
kršitve, prepove nadaljnje kršitve in lahko tudi prisodi ustrez-
no odškodnino, prav tako je sodna odločba, izdana v postopku 
zaradi motenja posesti, lahko izvršilni naslov tudi za vsa nadal-
jnja istovrstna motenja posesti med strankami postopka. 
 
 Odvetnica: Katja Koprivšek 
 

Več takšnih in podobnih prispevkov lahko najdete na 
spletni strani med.over.net – forum pravni nasveti in na 
spletni strani www.koprivsek-op.com, kjer lahko zastavite 
tudi svoja vprašanja na katera vam bodo odvetniki iz 
Odvetniške družbe Koprivšek odgovorili brezplačno. 
 
 Jure Vovk, odgovorni urednik 

Svetovanja na področjih
•	 LEGALIZACIJE	OBJEKTOV	IN	GRADBENA	DOVOLJENJA	
•	 KEMIKALIJ	IN	PREVOZOV	KEMIKALIJ	-	ADR	
•	 VARSTVA	PRI	DELU

 

KEMI METKA LAH 
DOBOVIŠEK S.P.

Frankolovo	2
3213	Frankolovo
gsm:	041	602	387	
metka.lah@siol.net
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Občani, ki sežejo čez planke 

Od ženskega »kloštra«  
k duhovnikom
Nimam časa v prevodu pomeni nimam te dovolj rad je le ena od modrosti p. Pavla Jakopa, domačina izpod 
Gojke, ki že vsa leta službuje v Ljubljani.
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Čeprav je Pavli Jakop, edini sin v družini z veliko otrok, že pred 
leti odšel iz rodnega Frankolovega, skorajda ni domačina, ki 
ga ne bi poznal. Duhovnik na ljubljanskem Tromostovju sicer 
skoraj vsak teden obišče svojo mamo na rodnem domu, za kat-
ero skrbi sestra, precej pogosto pa se pojavlja tudi v medijih. 
Pa naj gre za verske, družbeno-kritične oddaje ali zgolj zapise 
njegovih pesmi. 
Izzivi v teh dneh so zanj kot duhovnika, sodeč po burni zgodo-
vini, videti skoraj minimalistični. Pavle je namreč aktivno 
sodeloval z vidnimi političnimi imeni pred osamosvojitvijo Slo-
venije. Bil je celo tako dejaven, da se je znašel na seznamu 155, 
ki bi jih v primeru preobrata potrebno »pospraviti«. »Vsi smo 
dali ob rob naše različnosti ter na kup tisto, kar nas je družilo,« 
ob naštevanju političnih imen, ki so s sedanjega zornega kota 
svetlobna leta oddaljeni od vere, poudari p. Pavli. Spet pa na 
vprašanje, ali je sedaj vera bolj odrinjena od politike, kot je bila 
tedaj, preseneti s trditvijo, da je tako povsem prav. »Duhovniki 
nimamo svojih družin, otrok, zato smo se čutili poklicane, da 
lahko več tvegamo. Ko so bile končno izvedene demokratične 
volitve, pa kot duhovnik nimaš več kaj zraven v politiki iskati. 
Včasih se mi zdi, da v cerkvi vsem to še ni čisto jasno.« 

Mlajše generacije ne bodo več nasedale 
Ledino je oral tudi pri ustanavljanju katoliških študentskih 
domov. V Šiški, kjer je prevzel župnijo, je ustanovil Frančiškov 
študentski dom, ki je drugim pomagal pri ustanavljanju novih. 
Veliko dobrega je bilo narejenega tudi v okviru njegovega Ser-
visa dobrote mladih, v sklopu katerega so študentje pomag-
ali onemoglim in predvsem osamljenim starejšim občanom. 
Da ne govorimo o tem, da je prijetno in cenovno ugodno bi-
vanje v Ljubljani v času študija omogočil tudi (pre)nekaterim 
občanom Vojnika. 
Izzivi, ki jih vidi sedaj, so usmerjeni v delo z različnimi skupin-
ami ljudi. Od zakoncev do razporočencev, kot pravi ločen-
cem, zasvojencem, mladini … »Sploh ta je vedno izziv, zlasti 
v mestu. Odrasli smo kot reka, ki že ima svojo strugo, mladina 
pa so potočki, ki skačejo, in če se nekje na ravnini ne ustalijo, se 
razlijejo in potem imajo mladi močvirje svojega življenja. Zanje 
se moraš dobro pripraviti. Danes imajo toliko ponudb, da če 
jim nekje ni dobro, jih ni. Iz nekega usmiljenja, pripadnosti do 
cerkve, ne hodijo. Te pripadnosti na sploh, zlasti pa pri mladih, 
več ni.« 
Je to povezano s krizo vrednost, o kateri se vedno več govori? 



273. april 2014  |  OgledalO 5/2014

IN
TE

RV
JU

P. Pavle ima, kot na vse, tudi o tem zelo zanimivo mnenje. »V 
svetovnem merilu smo najnižjo točko prešli. Recesija je ne-
posredna posledica dejstva, da se je vse zgodilo na osnovi laži 
(bančna kritja …) in precenjevanje potreb. Recesija je posled-
ica krize vrednost; enega osnovnega poštenja, ki ga ni bilo, in 
pa zdrave mere, kaj pravzaprav potrebujemo. Če živiš na tako 
veliki nogi, da porabiš več kot ustvariš, je pravzaprav nepošte-
no. Da se nastopaško postavljaš, je nekaj bolnega, nekaj pre-
strašenega. To pomeni, da človek nima več zaupanja v svojo 
vrednost, v svoje dostojanstvo, in se mora s predmeti potrje-
vati, da je kot človek dovolj vreden. To, kar se nam je zgodilo, je 
to sedaj neko očiščenje, streznitev. Mlajše generacije ne bodo 
več nasedle temu. Imajo tudi druga merila. Ni se jim potrebno 
več tako množično potrjevati. Bodo še posamezni patološki 
primeri, ki bodo verjeli, da morajo imeti milijone, da bodo spet 
osebe in ljudje, ampak povprečnemu človeku pa tega ni po-
trebno.« 

Aristokrati časa 
Pater misel z neverjetno lahkostjo razprede naprej. »Vedno bolj 
se bomo ljudje razlikovali na tiste, ki imajo čas, in na tiste, ki ga 
nimajo. Tisti, ki bodo aristokrati časa, ne bodo bogati, ker bo 
šlo to na račun nečesa drugega. Bodo pa zavestno raje sprejeli 
lep izlet v naravo kakor večji bančni račun. Če bomo imeli čas, 
pomeni, da imamo ljubezen. Nimam časa v prevodu pomeni jaz 
nimam ljubezni. Oče, mati, ki rečeta otroku, zdaj nimam časa, to 
pomeni, nimam te dovolj rad. Učitelj, duhovnik, ki po končani 
uri odhiti, lahko vestno opravlja svoje delo, nima pa ljudi rad. Tak 
duhovnik nima kaj iskati v pastorali. Imeti čas je tisto, kar nas bo 
reševalo iz zasvojenosti ‘imeti’. V človeštvu je nekaj zelo narobe, 
če je dobiček pomembnejši kot človek.« 
Do takšnih ugotovitev je Pavle podzavestno prišel že v svojih 
otroških letih. »Pri nas je bilo veliko otrok, pa je teta nameravala 
vzeti eno od sestra k sebi. Oče je pri mizi sredi obeda odložil žlico 
in rekel: ‘En dan v tednu ne bom jedel, da bo lahko Majda ostala 
doma.’ Ni treba vsak dan jesti, lahko pa vsak dan ostanemo sk-
upaj. Stvari iz otroštva ima človek v sebi kot aksiome, dejstva, 
ki ti jih ni treba dokazovati in preprosto zmeraj držijo. Zelo ve-
likega pomena je zdravo otroštvo, kjer dobimo izkustvo, da nas 
ima nekdo rad. Spomini na otroštvo, ki ga čez leta idealiziramo, 
je človeški fundament. Če k temu dodaš še modrost narave, ki 
ti lahko vse da, lahko pa je tudi zelo kruta, in vse spraviš v svojo 
podzavest že v otroštvu, potem ti teh stvari tudi kot odraslemu 
ni težko sprejemati. Imaš eno osnovno modrost, ki te varuje 
pred modernimi boleznimi kot so depresija, stresi.« 

Med pariškimi smetarji in prostitutkami … 
Nehote človek pomisli, kako je bila za družino njegova 
odločitev za duhovnika tudi stresna. Bil je namreč edini sin 
med kopico hčera. »Včasih se pohecam, da sem imel dovolj 
ženskega kloštra. O duhovnem poklicu človek sicer težko gov-
ori, ker gre verjetno za splet okoliščin, pa božje milosti, najbrž 
tudi družinske molitve, pobožnosti, sodelovanja v župniji. 
Gojka takorekoč stoji na naši zemlji. Če človek živi na nekem 
posvečenem prostoru, se vse to nekako v življenju pretaka po 
sistemu veznih posod. Po maturi sem sicer razmišljal, kaj bi. Šel 
sem malo vandrat po svetu, a na koncu pristal na istem nazaj.« 
Za besedico vandranje se skriva veliko zanimivih dogodivščin. 
V Parizu je na primer delal kot smetar, se družil s klošarji, hkrati 
pa pomagal študentki, ki je za izdelavo diplomske naloge po-
trebovala intervjuje s prostitutkami. »Spoznal sem segment 
ljudi, ki jih včasih tudi kot duhovnik srečuješ in jih, če jih ne bi 
prej spoznal, ne bi mogel razumeti. Osnovni problem življenja 

Pater Jakop Pavle

v družbi je spoštovanje. Tu imamo bolj ali manj vsi probleme. 
Izkustev, ki sem jih dobil s smetarji na ulicah, ne bi zamenjal 
za izkušnje, ki bi jih dobil kot kak natakar v mestnem hotelu.« 

… med nebom in zemljo  
V svojem življenju je dobil še vsaj dve veliki življenjski izkušnji. 
Takrat, ko se je »zaplezal« v planinah in bil že prepričan, da je 
vsega konec, dokler ni sezul superg in našel odrešilne špranje 
v skali. Ali takrat, ko so ga ob reševanju drugega brzice odnesle 
po slapu navzdol in je ob pogledu na sončne žarke, ki so ga 
božali pod vejami vrbe, že pomislil, da je v nebesih … »Doživet-
je, ko se srečaš s smrtjo, bi privoščil vsakemu, ker takrat dobiš 
milost spoznanja relativnosti določenih stvari. Kaj je v življenju 
bistveno, kaj naj nam nekaj pomeni, kaj pa je nepomembno, 
ko se človek bori le za ‘mušice’. Ko visiš med življenjem in smr-
tjo, vidiš, koliko stvari je balasta v našem življenju. Na kaj si lah-
ko ponosen, kaj lahko pustiš za sabo. Vsaj tako spoznaš, kaj je 
pomembno, da življenje lahko osrečuje,« je zaključil p. Pavle. 
 

Rozmari Petek 
Foto: Jure Vovk
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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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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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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

 
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 JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

“KOŽUHANJE” 
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Društva
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Gospodarstvo - komunala

 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

Zlata poroka Repasovih
Zgodilo se je 2. februarja leta 1964, ko sta Alojz in Štefanija Repas 
prvič stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo v cerkvi sv. 
Petra in Pavla v Vitanju. Najprej sta živela na moževem domu v 
Skomarju nad Zrečami, po dveh letih zakona pa sta se preselila 
na Frankolovo v prelepo vasico Stražica, od koder smo ravno na 
praznik svečnice otroci starše ponovno pospremili pred oltar 
domače cerkve sv. Jožefa na Frankolovem.

Star pregovor pravi, da na svečnico mora prej kanit od sveče kot iz strehe, 
in takrat je res bilo vse ledeno. Ob siju sveč, kot pred 50 leti, ko ni bilo 
elektrike, je pater Andrej prav svečano podelil staršema zakrament  zlate 
poroke. Bilo je zelo lepo.
Staršema so se v zakonu rodile tri hčere, razveseljujejo pa ju trije vnuki 
in dve vnukinji. Oče Alojz je bil zaposlen v Opekarni Ljubečna in je sedaj 
upokojen, mama Štefka pa je ostala doma kot dobra gospodinja, mama 
in žena. 15 let je skrbela še za svojega brata Franca – invalida in za teti 
Tino in Julijo Medved do njunega slovesa.
V 50 letih sta premostila prenekatero težavo. Ob tem lepem dogodku 
smo lahko zaznali, da ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse 
prestane. Da ljubezen nikoli ne mine. Za to smo staršema iskreno 
hvaležni otroci in jima kličemo še na mnoga srečna leta.

 Š.R.

KORK Vojnik 
in

Župnijska Karitas 
sv. Jerneja Vojnik   

ORGANIZIRATA ZBIRANJE  
IN ODDAJANJE RABLJENIH OBLAČIL

v soboto, 5. 4. in nedeljo 6. 4. 2014

v veroučni učilnici v Vojniku.

Zbiranje oblačil bo na dan čistilne akcije, 5. 4. 2014, 9. 
do 15. ure v veroučni učilnici. Oblačila, ki jih boste oddali, 

naj bodo oprana in po možnosti sortirana 
po velikosti in spolu, komu so namenjena. 

Zbiranje oblačil bo ta dan tudi v primeru slabega vremena.

Oddaja oblačil bo naslednji dan, 6. 4. 2014, kamor ste 
vabljeni vsi, ki oblačila potrebujete, da pridete ponje prav 

tako v veroučno učilnico, in sicer dopoldne od 8. do 11.30 
ure in popoldne od 14. do 17. ure  

(tudi v primeru slabega vremena).
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 5/99, 3. APRIL 2014

OBČINA VOJNIK

1.
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2014

2.
JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2014

3.
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala  
iz občinskega proračuna za leto 2014
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju turizma v občini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2013, z dne 
31. 12. 2013) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na  

področju turizma v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Vojnik. 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvajanje raz-
pisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 
2014 predvidenih 12.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena 
do 31. 12. 2014.

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo 
na področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi pro-
grami pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
− ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
− urejanje in varstvo okolja,   
− organiziranje in usklajevanje prireditev,  
− izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, 
− izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovan-

je na področju   turizma, 
− projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in dru-

gih društev ter drugih organizacij. 

4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje 
podatke: 
− izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Vo-

jnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na internet-
ni strani Občine Vojnik: www.vojnik.si od dneva te objave;

− dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
− da so registrirani po Zakonu o društvih oziroma po Zakonu o 

zavodih;
− vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2013;
− vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2014, ki ga je 

sprejel pristojni organ,
− dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom 

oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do vkl-
jučno petka, 9. maja 2014, do 12. ure na naslov Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju turizma 2014 - NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno 
po pošti na zgornji naslov. Če je vloga poslana po pošti, se šte-
je za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj nave-
denega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski 
oblike.

5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik 
(Uradni list RS št. 17/04 in 33/07).

6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji ob-
veščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan 
na telefonski št. 03 78  00 620 ali 051 315 841 - Petra Pehar 
Žgajner.

Datum: 15. 3. 2014
Št.: 322-0002/2014-1

     Benedikt Podergajs, l. r.
                 župan 

Občina Vojnik na podlagi 106. i-člena Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 
56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
57/2013, z dne 31.12.2013) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč, na  
področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2014

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih ak-
tivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v 
občini Vojnik za leto 2014, ki ne predstavljajo državno pomoč, 
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj s ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vo-
jnik za leto 2014 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR. 
Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2014.

3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– imajo sedež v občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo na 

območju občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z ob-
močja občine Vojnik,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 
kot jo določa zakonodaja, 

– so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in or-

ganizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrto-
vanih aktivnosti, 

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne 
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov.

– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička;
– do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne 
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vo-
jnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu 2014 
kakorkoli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso 
upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upošteva-
jo naslednja merila in kriteriji:
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ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
•	 do	50	aktivnih	članov………..…..……………..………5 točk
•	 od	51–100	aktivnih	članov……………………..…….10 točk
•	 nad	100	aktivnih	članov……………….....……..…….15 točk

ŠTEVILO SEKCIJ
•	 za	vsako	sekcijo,	ki	deluje	v	okviru	društva…………10 točk

PROMOCIJA
•	 programi	 oz.	 projekti,	 ki	 	 prispevajo	 k	 prepoznavnosti	 

občine………..………………..………………..….…10 točk
•	 organizacija	samostojne	prireditve	v	občini	Vojnik	....10 točk

SODELOVANJE
•	 izvajalci	 redno	sodelujejo	pri	aktivnostih,	katerih	organiza-

tor ali soorganizator je Občina Vojnik ....……………..10 točk
•	 sodelovanje	z	drugimi	sorodnimi	organizacijami…10 točk

CILJNA SKUPINA 
•	 prireditev	oz.	projekt	je	namenjen	ožji	skupini	ljudi	…5 točk
•	 prireditev	oz.	 projekt	 je	 namenjen	 vsem	občanom	Občine	

Vojnik….….. ………………..………………..……….10 točk
•	 prireditev	oz.	projekt	je	namenjena	širši	populaciji....15 točk

TRADICIONALNOST 
•	 vsakoletna	 izvedba	 prireditve	 oz.	 projekta	 (več	 kot	 3	 leta	

zaporedoma)……   ……………..………………..…. 10 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, orga-
nizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščan-
ja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. 
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso pred-
met tega javnega razpisa.

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka, 
to je petek, 9. MAJ 2014, dosegljiva na spletni strani Občine 
Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti 
dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova uli-
ca 8, 3212 Vojnik.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih 
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. 
Vlagatelji bodo o izidu  javnega razpis obveščeni najkasneje v 
roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu. 

6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odloč-
bo imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v 
sredo, 14. MAJA 2014, ob 7.30. 
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na 
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpira-
je vlog ne bo javno.  
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s 
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sk-
lep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper 

odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pri-
tožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župa-
na je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in pre-
jemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in 
oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in 
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogo-
jem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne 
bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo 
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transak-
cijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vz-
rokov:
•	 zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

občine za leto 2014,
•	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sred-

stev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik 
za leto 2014.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vo-
jnik v zaprti kuverti najkasneje do petka, 9. 5. 2014. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 12.00 oddana v tajništvu Občine Vojnik. Prijave pošljete v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 
DRUŠTVA 2014«. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vo-
jnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur.

8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povr-
niti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevan-
jem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan  
(Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 620 ali 051 315 841).  

Št.: 330-0002/2014-1
Datum: 15. 3. 2014  
     Benedikt Podergajs, l. r.
                 župan 
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Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, 
št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju športa v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04), Odloka o pro-
računu Občine Vojnik za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/13) in Letnega programa športa občine Vojnik za 
leto 2014 objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa,ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala  
iz občinskega proračuna za leto 2014

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport
4. Kakovostni šport
5. Druge dejavnosti:
− izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu,
− medobčinske in občinske športne prireditve,
− delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni Občine 

Vojnik.

2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje šport-
nih programov

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
− imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na 

regijskem nivoju in   vključujejo tudi občane občine Vojnik,
− imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih   športnih aktivnosti,
− imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
− so registrirani najmanj eno leto.

3. Upravičenci 

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov:
− športna društva,
− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem na območju  občine Vojnik,
− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-

zacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem na ob-
močju občine Vojnik,

− zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 43.318,00 €.

5. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 
− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa intere-

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

− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem jav-
nem razpisu,

− natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov in urnikom vadbe,

− program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov 
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,

− društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove 
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za 
opravljanje športne dejavnosti.

6. Rok in način prijave na razpis

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporoče-
no pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik najkasneje do 9. 5. 2014. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v 
tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE 
ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2014«. Na hrbtni strani mora 
biti naveden naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav

Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi krit-
erijev in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik. 

Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. 

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10 
dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejav-
nosti.

8. Informacije

Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji 
z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbe-
ne dejavnosti Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: 
urska@vojnik.si.

Vojnik, 17. 3. 2014
Številka: 671-0002/2014-2 
 Benedikt Podergajs, 
 župan Občine Vojnik
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Priprave na karneval so se pričele že v mesecu decembru 2013 
in nadaljevale v mesecu januarju 2014 z zbiranjem raznih idej, 
aktualnosti po svetu, državi, občini, KS in drugod. 
V pustni povorki je sodelovalo preko 720 nastopajočih, ki so 
opravili ogromno prostovoljnih ur, da so pripravili vozove, 
avtomobile in razne maske. Karneval je kljub slabemu vre-
menu pritegnil številne gledalce. Na letošnjem karnevalu je 
sodelovalo rekordnih 52 skupin. 
Iskrena hvala Občini Vojnik za pokroviteljstvo karnevala. 
Hvala Godbi na pihala Nova Cerkev in Dobrna za spremljavo 
karnevala, Avto hiši Ro-So iz Celja za izposojo in prevoz direk-
torja karnevala in tehničnega direktorja karnevala. Hvala lastni-
koma avtomobilov in lastniku motorja Ivanu Ravnaku iz Nove 
Cerkve. Hvala tudi družini Ravnak iz Nove Cerkve; Dominiku 
Brezovšku in Ediju Radučiču iz Ljubečne; Sandiju Legvartu iz 
Novak za nošenje petelina – simbola karnevala; učiteljicam 
in učencem POŠ Nova Cerkev, Socka, Frankolovo in Šmartno 
v Rožni dolini, Osnovne šole Vojnik in Frankolovo; vzgojitel-
jicam in otrokom Vrtca Mavrica Vojnik iz enot Nova Cerkev 
in Socka; ravnateljici Simoni Žnidar iz Vrtca Mavrica Vojnik s 
sodelavci; ravnateljici OŠ Vojnik Majdi Rojc ter vsem staršem 
otrok, sodelujočih na karnevalu; skupinski maski Občine Vo-
jnik; kurentom iz Celja pod vodstvom Aleša Kmetca; Prostovol-
jnemu gasilskemu društvu Vojnik; Turističnemu društvu Nova 
Cerkev; beračem – čistilcem iz Nove Cerkve; Vinogradniškemu 
društvu iz Vojnika; Krajevni skupnosti Frankolovo z društvi; 
Davorju Goričanu iz Socke s sodelavci; Tadeju Selčanu iz Črešk-
ove s sodelavci; Janezu Močeniku iz Socke s sodelavci; Jane-
zu Polenšku iz Novak in Branku Marovšku iz Straže s sodelav-

27. tradicionalni  
pustni karneval
V soboto, 1. marca 2014, je bil v Novi Cerkvi 27. tradicionalni pustni karneval pod vodstvom Prostovoljnega 
gasilskega društva Nova Cerkev in Krajevne skupnosti Nova Cerkev v sodelovanju z društvi in organizacijami, 
šolami, vrtci, posamezniki iz občine Vojnik in sosednjih občin Celje in Dobrna ter krajanov nekaterih zaselkov 
v KS Nova Cerkev.

ci; Štefanu Pohajaču iz Dobrne s sodelavci; Francu Kmetecu; 
Športnemu društvu Nova Cerkev; Smučarskemu društvu Vi-
zore – Felixu Skutniku in Francu Kotniku; Mladinskemu društvu 
Nova Cerkev, Nataliji Hudin; Kučanu –Antonu Marcenu iz Trn-
ovelj pri Socki in Jožetu Črnoši iz Trnovelj pri Celju; mažoret-
kam iz Radeč; Kulturno turističnemu društvu Dedni vrh –Glo-
boče, Jožetu Žlausu; Triu Mladi gasilci iz Nove Cerkve; Andreji 
Štravs in Matjažu Preložniku iz Razdelja; Društvu kmetic iz Vo-
jnika; Titu – Ivanu Pačniku iz Čreškove. 
Hvala članom prostovoljnih gasilskih društev iz Vojnika, Fran-
kolovega, Nove Cerkeve, Socke, Lemberga in Dobrne za re-
darsko službo, vodji redarske službe Tomažu Mastnjaku, vodji 
razporeda povorke Ivanu Jezerniku in pomočnikom: Boštjanu 
Štantetu, Bogdanu Ogrizku, Mateju Jezerniku in Vikiju Ifšku. 
Prevoznikom Romanu Cehnerju iz Vizor, Boštjanu Štantetu 
iz Radelja in Sandiju Reberniku hvala za razne opravljene 
prevoze; KS Nova Cerkev, Ines Novak, svetovalki za KS, za ad-
ministrativno pomoč pri izvedbi pustnega karnevala. 
Hvala Mitji in Sandiju Kovaču za odlično pripravljen golaž za 
pogostitev nastopajočih ter članicam in članom PGD Nova 
Cerkev za postrežbo nastopajočih. 
Za izposojo varovalnih ograj pa se zahvaljujemo Združenju 
šoferjev in avtomehanikov iz Celja. 
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za sodelo-
vanje in pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da v prihodnjem 
letu zopet s skupnimi močmi pripravimo 28. pustni karneval. 
 
 Direktor karnevala, Slavko Jezernik 
 Foto: M. Jambriško

Policija karnevala Simbol karnevala: rdeči petelin (Aleksander Legvart)



Osnovna šola Vojnik

Medeni vrt (POŠ Socka in Vrtec Socka)

Olimpijska ekipa bacek Jon (3. in 4. razred POŠ Nova Cerkev). Snežaki (Vrtec Mavrica Vojnik)

Medeni vrt (POŠ Socka in Vrtec Socka).

Rože (Turisitično društvo Nova Cerkev)

Pikapolonice (Vrtec Mavrica, Enota Nova Cerkev)

Konji (2. razred POŠ Nova Cerkev) Lesena kolesa (5. razred POŠ Nova Cerkev)

Mušnice (POŠ Šmartno v Rožni dolini)
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Polžki (1. tazred POŠ Nova Cerkev) Štiri letni časi in vile (vzgojiteljice Vrtca Mavrica Vojnik)

Sovice (vrtec Enota Frankolovo) Mladi čebelarji (učenci OŠ Frankolovo)

Godba na pihala Nova Cerkev

Godba na pihala Radeče Možnaristi Llanšperg - Nova Cerkev

Mažoretke iz Radeč

Miki miške (Laško). Gašpar Gašpar Mišič (Rudi Rudnik)
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Slabe ceste in mostovi v Sloveniji (krajani Novak) Zelena delovna mesta (Center ponovne uporabe Vojnik)

Kučan in stric iz ozadja (Albin Marcen) Vino v steklenicah (Vinogradniško vinarsko društvo občine Vojnik)

Avto šole (Mladinsko društvo Nova Cerkev) Zmanjšanje občin v Sloveniji (PGD Dobrna)

Smučarski skakalci na ZOI (Smučarsko društvo Vizore) Ljubezen na kozolcu (Društvo kmetic Vojnik)

Alenka Bratušek in Borut Pahor (Mladinsko društvo Nova Cerkev) Medsosedska pomoč (društva in krajani KS Frankolovo)
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Cirkus Grand Parlamentare (krajani Čreškove) Veliki zmaj v občini Vojnik (Joškova banda)

Župan Beno v odhajanju (Avto Močenik in Tapravi gasilci) Okoljevarstveni inšpektor (Ivan Pačnik)

Peterle - kandidat za evropskega poslanca (Franci Kmetec) Krematorij v občini Vojnik (Jaka Kranjc)

Zimske olimpijske igre (športno društvo Nova Cerkev) Trojka EU (Andreja Štravs, Matjaž Preložnik,Franc Preložnik)

Kurenti društvo prijateljev (Franci Kmetec) Obiskovalci pustnega karnevala 2014
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Mladinski pevski zbor in orkester I. gimnazije v Celju pod vodstvom 
Tomaža Marčiča

Zaplesale so plesalke plesne skupine HarlekinSopranistka Andreja Zakonjšek Krt

Slavnostni govornik Branko Petre, podžupan občine Vojnik
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Slavnostni govornik je bil Branko Petre, podžupan Občine Vo-
jnik, ki je prisotne pozdravil najprej v nemškem, nato pa še hr-
vaškem jeziku in s tem ponazoril, kako bi bilo lahko danes, če 
naši predniki ne bi tako vztrajali in ljubili slovenskega jezika. 
Nato je nadaljeval: ‘’… zato sem zelo vesel in počaščen, da Vas 
lahko vse prisotne, dame in gospodje, cenjeni gostje in vsi nas-
topajoči, v slovenskem jeziku iskreno in prijazno pozdravim 
na prireditvi v čast prazniku kulture v naši novi večnamenski 
dvorani, ki nam v Vojniku pomeni toliko kot Stožice in Cankar-
jev dom skupaj.’’  
Po pozdravu vseh prisotnih, poseben pozdrav je namenil 
predstavnikom ter članom kulturnih društev in sekcij, je vsem 
zaželel: ‘’Bodite vedno nasmejani zato, da polepšate dan tistim, 
ki si vašega nasmeha želijo …’’ Nadaljeval je z anketo, “ko je 
ob dnevu samostojnosti TV anketirala ljudi na ulici v Ljubljani 

Verjetno je ob proslavi v Vojniku 
tudi Prešernu zaigralo srce …
V petek, 7. 2. 2014, se je ob 18. uri pričela čudovita kulturna prireditev v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. Himna je zazvenela iz grl Mladinskega pevskega zbora ter glasbil orkestra I. 
gimnazije v Celju pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča. 

in jih spraševala, kako so zadovoljni z našo Slovenijo. In pred-
stavnica ženskega spola, odeta v krznen plašč, je izjavila, kako 
jo je sram, da je Slovenka. Halo! Moram priznati, da me je njena 
izjava prizadela. Res je, da je v naši deželi tudi kaj narobe, da 
imamo takšne in drugačne »lumpe«, resda se je tudi socialno 
stanje poslabšalo, vendar rešujmo teprobleme in nikdar ne 
pomislimo, da nas je lahko sram, da smo Slovenci. Nikar zara-
di tega, ker smo majhen narod, ne zanemarimo našega jezika 
in naših običajev, kajti to nas definira kot narod (p. Cestnik). 
Pomislimo, kakšno doto bomo zapustili našim otrokom! 
Ali veste, da so Brižinski spomeniki prvi slovenski zapis iz oko-
li leta 1000, verjetno najstarejši zapis v slovanskem jeziku, in 
Stiški rokopisi (1428) starejši od odkritja Amerike (1492), stare-
jši od Francoske revolucije (1789–1799), da je Primož Trubar 
napisal našo prvo knjigo leta 1550 in da je France Prešeren leta 
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Predstavnica TD Vojnik je predsednici šolskega sklada OŠ Vojnik Maši Stropnik predala ček z denarjem, ki so ga zbrali na avkciji slik slikarjev amaterjev.

Igralec Renato Jenček, član SNG Celje Prof. Tomaž Marčič
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1844 napisal besedilo Zdravljice, ki jo imamo v naši državni 
himni? Kako bi bilo, če bi bilo vse te plemenite može sram, da 
so Slovenci in bi se sramovali našega jezika? Pa so živeli v času, 
ko sta za uradni jezik veljala nemščina ali latinščina.’’ 
Kulturni program se je prepletal s čudovitimi besedili in glas-
bo, ki je bila v večini v priredbi prof. Tomaža Marčiča, našega 
lanskega dobitnika županovega priznanja, in so jo izvedli Mla-
dinski pevski zbor in orkester I. gimnazije v Celju, sopranistka 
Andreja Zakonjšek Krt, članica opernega ansambla Sloven-
skega narodnega gledališča Maribor, in dramski igralec Re-
nato Jenček, član SNG Celje, ki je na slikovit način predstavil 
Prešernove pesmi. Zaplesale so plesalke Harlekin, Društva za 
umetnost plesa, v režiji Ane Pezdir. Prireditev je zelo lepo pov-
ezovala Greta Kokot Rajkovič. 
Predstavnica Turističnega društva Vojnik je predsednici šolske-

ga sklada OŠ Vojnik Maši Stropnik predala ček z denarjem, ki so 
ga zbrali na avkciji slik slikarjev amaterjev. 
Program je bil izveden na zelo visokem nivoju in prireditev 
bi bila lahko vzor ustvarjalcem državnih proslav, ki jih gleda-
mo po televiziji. K dobremu počutju je prispevala tudi polna 
dvorana obiskovalcev ter seveda prijeten scenski prostor, za 
katerega je v novi telovadnici OŠ Vojnik poskrbela Občina. Žu-
panovo darilo kulturnikom, ki ga vsako leto z veseljem podari 
vsem domačim ustvarjalcem, je bilo letos prav gotovo nekaj 
posebnega. Verjetno je ob njem zaigralo srce tudi Prešernu. 
Hvala vsem, ki so se trudili in dodali svoj prispevek k lepemu 
večeru. 
 

Milena Jurgec 
Foto: Jure Vovk 
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Festival in spiritu canticum  
za srce in duha
V soboto, 22. februarja 2014, je v večnamenski dvorani Podružnične osnovne šole Nova Cerkev na 2. festivalu 
malih vokalnih skupin –FMS 2014 –z naslovom in spiritu canticum oz. v duhu pesmi Vokalna skupina »in 
spiritu« gostila dva ugledna pevska sestava. Iz Prlekije se je prijaznemu povabilu odzval Ljutomerski oktet, ki 
deluje pod umetniškim vodstvom Dušana Preloga in že 49 let skrbno neguje tradicijo poustvarjanja predvsem 
slovenske ljudske in umetne pesmi. Kranjski oktet, ki deluje pod umetniškim vodstvom Andreja Ropasa, pa se 
je predstavil kot predstavnik zahodnega dela Slovenije, saj je na Gorenjskem v petih letih svojega delovanja 
ustvaril močne sledove ohranjanja bogate tradicije oktetovskega petja na Slovenskem. Zase pravijo, da pojejo 
iz srca in za ljudi. Kot protiutež péti besedi je koncertni večer popestril radijski voditelj Jure Sešek.

Festival malih vokalnih skupinje zasnovan kot vrhunski voka-
lni dogodek v občini Vojnik, katerega namen je predstaviti re-
pertoar slovenskih in tujih avtorjev, ljudske in avtorske glasbe 
s posvetnega in sakralnega področja. Na letošnjem festivalu so 
bili posebej zastopani slovenski avtorji vokalne glasbe, saj je 
koncertni večer bil izveden še v mesecu kulture, ko še odzvanja 
slovenska poezija, tokrat v glasbi. Po zelo uspešnem prvem FMS 
v letu 2013, ki je bil izveden v okviru praznovanja kulturnega 
praznika v občini, ostaja najpomembnejše vodilo organizatorja 
festivala tudi v prihodnje ohranjati in dvigovati raven slovenske 
vokalne glasbe. »S tovrstnim projektom si »in spiritu« želi, da 

petje in skladatelje približa raznoliki publiki ter da zajame kar se 
da velik krog občinstva. Festival je dogodek za srce in duha,« je 
ob zaključku uspešne prireditve zaključil umetniški vodja Vokal-
ne skupine »in spiritu« David Preložnik. 
Člani skupine so z izvedbo tokratnega festivala ponovno napol-
nili večnamensko dvorano. Za prihodnji festival pa si »in spiritu« 
obeta še večje razsežnosti, saj je velika želja, da festival postane 
mednaroden in je zasnovan v več zvrsteh vokalne glasbe. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Matjaž Jambriško

Člani skupine “in spiritu” so z izvedbo tokratnega festivala ponovno napolnili večnamensko dvorano.

Ljutomerski oktet in voditelj Jure Sešek sta popestrila festivalski večer.Kranjski oktet ohranja bogato tradicijo oktetovskega petja.



413. april 2014  |  OgledalO 5/2014

Kipar Petar Kostadinov, avtor spomenika A. Bezenška. 
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Mavčno kopijo spomenika A. Bezenška v parku carja Simeona 
bodo stenografi Bolgarije podarili svojim kolegom v Sloveniji. To je 
gesta hvaležnosti osebnosti Bezenška - publicista, učitelja, prilago-
jevalca stenografije Franza Gabelsbergerja bolgarskemu jeziku in 
nekaterih južnoslovanskih jezikov in velikemu prijatelju Bolgarije. 
15. aprila obeležujemo 160-letnico rojstva glavnega stenogra-
fa v parlamentu kneževine Bolgarije v letu 1879. Takrat bodo v 
njegovi rodni Sloveniji postavili spomenik – kopijo spomenika 
v Plovdivu. To je pobuda stenografov. 
Petar Kostadinov z velikim spoštovanjem do dela A. Bezenška 
ustvarja odlitek v mavcu. Skoraj tri dni je delal v parku. Zanj so 
postavili poseben šotor, da je ohranjal napravljeno delo pred 
dežnimi kapljicami. Za to je moral pridobiti pisno dovoljenje 
ministrstva za kulturo. Polaganje »ometa« na spomenik je bilo 
posebej zahtevno delo, da ne bi poškodovali kipa. Za opravlje-
no delo so porabili več kot vrečo mavca. 
Po »odlitju« matrice granitnega spomenika jo bo Petar Kostadi-
nov prenesel še v atelje. Tam se bo sušila skoraj 10 dni. Nato pa 
jo bodo odpeljali v Ljubljano. Ker je delo umetniško delo, bodo 
morale oblasti izdati tudi dokumente o izvozu umetniškega dela. 
Spomenik A. Bezenška, očeta bolgarske stenografije (1854-
1915), stoji na vpadnici v mestni park. Narejen je iz granita. 
Avtor kipa je Svilen Kostadinov. Na tem mestu stoji od leta 2000. 
Prej je tu že bil postavljen doprsni kip, ki je v letih zaradi slabega 
vzdrževanja propadel in izginil. Za njim se je izgubila vsaka sled. 
Izgubili so se tudi dokumenti. Zato je v zadnjem desetletju 20. 
stoletja kipar Petar Kostadinov izdelal nov kip iz granita. 
Bezenšek je bil tujec, ki je prišel na pomoč Bolgariji, ko se je 
ta osvobajala izpod otomanske oblasti (1878). Takratna vla-
da je povabila slovenskega specialista okrajšav (stenografi-

Bezenšek stenograf v 
parlamentu
Kipar Petar Kostadinov, avtor spomenika A. Bezenška, je bil zadnji vikend prava zanimivost za sprehajalce 
v parku, ki so ga čudno gledali, ko je »ometaval« portret slovenskega učitelja. Veliko časa je potreboval, 
da je pojasnil, da ustvarja kopijo spomenika, njegovi pomočniki pa so sodelovali pri pojasnjevanju 
tehnologije. 

je) A. Bezenška, da vodi zapisnike v parlamentu in da razvija 
stenografijo. Vodil je stenografski tečaj v parlamentu v Sofiji 
in v nekaj letih izobrazil več kot 1500 Bolgarov, ki so postali 
hrbtenica stenografiranja v domači upravi. Na pomoč je odšel 
tudi skupščini vzhodne Rumelije. Tam ga je eden od njego-
vih učencev »prijavil«, da sodeluje v politiki, zato ga je državni 
zbor 1894 razrešil. Ni se vrnil v Slovenijo, ampak je začel delati 
v upravi okrožja. Po združitvi kneževine Bolgarije in vzhodne 
Rumelije je A. Bezenšek nadaljeval delo kot stenograf in skoraj 
20 let učil kot učitelj v deški šoli »Aleksander I.« v Plovdivu. 
 

Avtorica: Evelina Zdravkova 
Foto: Slavi Kalinov 
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Vokalna skupina in spiritu Program je povezovala Ana Hotko.

II. Gregorjev koncert sta Ženski pevski zbor Kolorina in Vokalna skupina in spiritu zaključila s skupno pesmijo.
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Gregorjev koncert  
»Ne čakaj na maj«
Članice ženskega zbora Kolorina in člani Vokalne skupine in spiritu so se v lanskem letu odločili, da bodo 
vsako leto na gregorjevo pripravili skupni koncert, ki ga bo izmenično organizirala druga skupina, na 
nekaterih področjih priprave pa bodo sodelovali. Letošnji koncert, ki je bil na programu v sredo, 12. 3. 
2014, z naslovom Ne čakaj na maj, je nastal v organizaciji Kolorine. 

Na gregorjevo zvečer je bila dvorana Kulturnega doma Vojnik 
polna - polna poslušalcev in polna lepega petja. S svojimi 
čudovitimi glasovi in izbranimi pesmimi so nastopili člani 
Vokalne skupine inspiritu pod vodstvom Davida Preložnika 
in Ženski pevski zbor Kolorina pod vodstvom Emilije Kladnik 
Sorčan. Prepevali so o pomladi, ptičkih, ljubezni, na koncu pa so 
ugotovili, kako so si različni, a vendar zelo podobni, predvsem 
v ljubezni do lepe slovenske pesmi. Obe skupini sta članici KUD 
France Prešeren Vojnik. Kolorina je sestavljena iz štirinajstih 
članic, ki so bile nekoč učenke sedanje zborovodkinje na 
OŠ Vojnik. Že v času osnovne šole jim je vcepila ljubezen do 
petja. Prireditev je z veznim tekstom, ki ga je pripravila Emilija 
Kladnik Sorčan, prijetno povezovala Ana Hotko. 
 

Urška Jurgec 
Foto: Jure Vovk
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Prireditev »Ostanimo prijatelji« se je na Frankolovem že trd-
no zasidrala, njen organizator, Prosvetno društvo Anton 
Bezenšek, pa si je v dobrih dveh desetletjih tudi nabral šte-
vilne organizacijske izkušnje. V narodno-zabavnih vodah je 
prireditev dobro poznana, in kot leto za letom zatrjujejo mno-
gi nastopajoči, so navdušeni tako nad njeno organizacijo kot 
izvedbo. Ansambli se povabilu radi odzovejo tudi zato, ker ima 
koncert revialni značaj (ne tekmovalnega), kar pomeni, da se 
glasbene skupine predstavijo s skladbami po lastnem izbo-
ru. Letošnji nastopajoči so večinoma prinesli k nam glasbo s 
svojega področja Slovenije. Iz Notranjske je našel pot na Fran-
kolovo ansambel Erazem, iz Postojne so jo primahali Akordi, 
Gorenjski kvintet je prišel iz Begunj na Gorenjskem, Svetlin iz 
Moravč, Vikend iz okolice Vinske gore, Poskočni muzikanti iz 
Slovenske Bistrice, Unikat iz Šentjurja, Klateži pa iz sosednje 
Nove Cerkve. Kot gostje prireditve so nastopili Veseli svatje, hi-
tro vzhajajoča zvezda v gorenjsko-štajerskem sestavu. Pisano 
množico izvajalcev koncerta je v celoto povezal velik ljubitelj 
in izreden poznavalec slovenske narodno-zabavne glasbene 
scene, Tone Vrabl. 
Ni dvoma, da je bila publika s slišanim in videnim zelo zadovol-
jna, odzivna in sproščena, tudi tokrat so nastopajoči njenim 
zahtevam po dodatkih z veseljem ugodili. Obiskovalci so si 
med dveinpolurnim koncertom za krajši čas res lahko spočili 
ušesa od glasbenih vibracij, vendar pa so jih morali takoj še 

Javšnik Frankolovčane 
»spravil v jok«
Letošnja pustna nedelja je na Frankolovo privabila številne ljubitelje narodno-zabavne glasbe, ki so se 
tokrat bolj kot s krofi lahko posladkali z vižami večinoma že uveljavljenih ansamblov, namesto maškar pa 
je za izdatno mero smeha poskrbel slovenski igralec in stand-up komedijant Matjaž Javšnik. Prireditev, ki 
že s svojim naslovom vabi k prijateljstvu, obiskovalcem nudi sprostitev in razvedrilo z etnično obarvano 
glasbo, ki po zaslugi vedno pogostejše glasbene izobrazbe instrumentalistov in pevcev dviga kakovost te 
glasbene zvrsti na vedno višjo raven.  

Matjaž Javšnik “v elementu”

Gostje prireditve - Ansambel Veseli svatje s pevko Anito
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Podmladek Taščic
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bolj našpičiti, da so lahko sledili hudomušnim umotvorom in 
igralskim veščinam Matjaža Javšnika. Z izvirno in originalno 
predstavitvijo povsem življenjskih dogodivščin je gledalce 
nasmejal do solz. Njegov nastop bi lahko na kratko opisali: 
»Orng, pa dobr!« 
Vsak večji projekt, zlasti če je izveden na amaterski ravni, mora 

imeti za seboj dobro organizacijsko, pa tudi finančno podporo. 
In ta prireditev jo ima v zvestih donatorjih, s strani občine in v 
članskih vrstah društva samega, sam obisk in uspeh prireditve 
pa to potrjujeta. 
 

Sonja Jakop

Taščice napolnile dvorano
V Kulturnem domu v Vojniku so s svojo pesmijo ter pesmijo številnih gostov napolnile ljudske pevke 
Taščice Turistično kulturnega društva Globoče –Dedni vrh v občini Vojnik, na svojem slavnostnem koncertu 
ob 10-letnici delovanja, ki se ga je udeležila polna dvorana občinstva. 

Ansambel Gorenjski kvintet
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Ljudske pevke Bršljanke iz Mislinje

Vokalno instrumentalna skupina 5+
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Taščice negujejo in obujajo izvirno ljudsko pesem, kot so jo ne-
koč prepevali na vasi. Tako smo slišali že skoraj pozabljene pe-
smi, marsikdo pa je številne med njimi slišal prvič. V vseh teh 
letih se pevke prepevale na številnih koncertih in nastopih tako 
doma, kot tudi v gosteh, posnele pa so tudi CD. Koncert ob svoji 
desetletnici so pevke pripravile resnično slovesno, saj so njihov 
jubilej kot gostje obogateli številni glasbeni prijatelji. Tako smo 
slišali ljudske pevke Bršljanke iz Mislinje pa mlade Vaške godce, 
zasedbo Kitarakon, ki prav tako deluje v okviru Turistično kul-
turnega društva Globoče – Dedni vrh, odlični fantovski vokalni 
sestav iz Celja: Fante iz Jožefovega hriba ter Vokalno instrumen-
talno skupino 5+, ki je na koncert z dalmatinskimi pesmimi 
že prinesla nekaj poletnega sonca. Da pa že raste podmladek 
Taščic, je dokaz nastop skupine njihovih vnukov, ki so s svojo 
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ohranjanja ljudske dediščine. S posebnim priznanjem se je pev-
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Živko Beškovnik 
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Gibanje Vera in luč v Novi 
Cerkvi že 25 let
Pomlad je že pred vrati, ko boste to brali bo najbrž 
že zavladala naravi, v naši skupini pa se še vedno z 
velikim veseljem oziramo na minule zimske mesece in 
na vse prijetne aktivnosti, ki smo jih počeli. Za nami je 
miklavževanje, trikraljevsko koledovanje, februarja pa 
smo med ostalim prižigali lučke v steklenih kozarčkih, ki 
smo jih pred tem okrasili s servietno tehniko. Veliko vas 
je, ki naše gibanje in delo poznate, mnogim pa je naša 
skupina še neznana. 

Gibanje se je rodilo iz želje, da bi osebam z motnjo v duševnem 
razvoju in njihovim družinam pomagali najti mesto v Cerkvi in 
družbi. Leta 1971 je bilo s tem namenom organizirano veliko 
romanje v Lurd, ki od takrat velja za zibelko gibanja. Danes 
je prisotno na vseh celinah, v več kot osemdesetih državah, 
povezuje pa katoličane, pravoslavne in protestante. V Sloveniji 
je Vera in luč prisotna že 30 let ter živi v 38 skupinah. 
Kaj posebnega počnemo v Novi Cerkvi? Naša srečanja lahko 
poimenujemo čas veselja, prijateljstva, praznovanja, molitve, 
delitve … Naših 25 let so zaznamovala prva sveta obhajila, birme, 
krst, nekaj nepozabnih romanj po evropskih svetiščih, druženja s 
člani ostalih skupin v Sloveniji in še bi lahko naštevala. Vedno se 
potrudimo, da so na prvem mestu lučke – tako se imenujejo pri 
nas osebe z motnjo v duševnem razvoju (otroci in odrasli). Lučke 
pripeljejo običajno s seboj starše ali koga od družinskih članov. 
V skupini so nepogrešljivi prijatelji, to so prostovoljci različnih 
starosti, ki svoj prosti čas in talente razdajajo lučkam. Za našo 
duhovno rast že vsa leta skrbi dekan g. Lojze Vicman, in brez 
kančka dvoma lahko rečemo, da so z njim lučkarske maše res 
nekaj posebnega. Pri njih z velikim navdušenjem sodelujemo 
vsi, da pa poteka vse po programu, poskrbi animacijska skupina, 
katere koordinatorka je trenutno Katarina Kotnik. 
Eden izmed pokazateljev, da smo v Novi Cerkvi toplo sprejeti, 
je tudi lepo število letošnjih birmancev, ki zavzeto sodelujejo 
v skupini. Izkušnje minulih let kažejo, da je nekaterim tovrstno 
sodelovanje pomagalo pri izbiri poklicne poti. Ker se od naših 
lučk učimo iskrenosti, veselja ter pristnih prijateljskih odnosov, 
smo vedno odprtih rok pripravljeni sprejeti nove člane –
družine in prijatelje. Zato si, če vas zanima še kaj več, oglejte 
spletno stran zupnija-nova-cerkev.rkc.si.  
 

Maja Preložnik 
Fotografije: VIL Nova Cerkev
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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

OGLEDALO 72 ok.indd   16 27.10.2009   12:58:26
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Spominski posnetek Skupina “Kitarakon” pod vodstvom Jožeta Žlausa

Predsednik države Borut Pahor se je ustavil  
pri naši turistični predstavitvi.

www.mojaobcina.si/vojnik

TU
RI

ZE
M

Občina Vojnik v okviru aktivnosti in delovanja Odbora za gos-
podarstvo in turizem aktivno sodeluje pri predstavitvah v ok-
viru destinacije Dežela Celjska. Tudi letošnje leto smo začeli s 
programom predstavitve in promocije na različnih sejmih. 

Dobrodošlica raznolikosti
Uspešna predstavitev Občine Vojnik na Sejmu Alpe Adria, turizem in prosti čas - TIP 2014

Na sejmu Alpe – Adrija, turizem in prosti čas – TIP 2014 so se od 
29. januarja do 1. februarja 2014 predstavljale turistične des-
tinacije iz Slovenije in evropskih in azijskih držav. Veliko zani-
manja je bila deležna turistična predstavitev Turčije in države 
Nepal, ki ima s Himalajskim gorovjem in edinstveno kulturo 
resnično kaj pokazati. 
Prvi dan sejma se je na razstavnem prostoru Dežele Celjske 
predstavila tudi Občina Vojnik z novimi prospekti Dobrodošli-
ca raznolikosti, z Zemljevidi tematskih poti in znamenitosti v 
občini Vojnik, predstavljena je bila monografija občine Vojnik 
in spominki občine. Za glasbeno vzdušje na razstavnem pros-
toru je poskrbela skupina Kitarakon iz Turistično-kulturnega 
društva Globoče-Dedni Vrh. Poleg mnogih obiskovalcev, ki 
so obiskali naš razstavni prostor, smo bili najbolj presenečeni 
nad obiskom nepalskega konzula Aswina Kumar Shrestha in 
seveda predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Jože 
Žlaus iz TKD Globoče-Dedni vrh je ob tej priložnosti predsed-
niku republike izročil monografijo občine Vojnik in nagrajeni 
spominek občine Vojnik – »Otka« avtorice Jelke Žlaus. 
 

Petra Pehar Žgajner 
Jože Žlaus, TKD Globoče-Dedni vrh 
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Pri nekaterih osebah pa se imunski (obrambni) sistem na 
povsem neškodljive in običajne snovi iz okolja odzove dru-
gače, kar povzroči številne simptome, značilne za alergijo. 
Najpogostejši alergeni so: pršice, hišni prah, cvetni prah trav, 
dreves, plevelov, plesni, dlaka in perje domačih živali, nekatera 
živila, kozmetični izdelki, kovine (krom, nikelj, platina), stru-
pi žuželk in nekatera zdravila. Nastanek alergije je povezan z 
dednimi dejavniki in z vplivi okolja. Alergij je več vrst. Odziv na 
snovi, na katere smo alergični, se pokaže na mestu, kjer aler-
gen vstopi v telo. Če vstopi v telo skozi dihala, se pojavi priza-
detost nosne sluznice, sluznice bronhijev. Če vstopi v telo skozi 
kožo, se pojavita rdečica kože in srbenje ter izpuščaj, pri vstopu 
skozi prebavila (s hrano, zdravili) pa je izražena prizadetost slu-
znic prebavnega trakta. 

Znaki alergij 
Obisk pri zdravniku svetujem vsem, ki opažajo naslednje simp-
tome alergijske bolezni: 
 
•	 pogosto	kihanje,	solzenje,	srbenje	in	pekoč	občutek	v	očeh,	

izcedek iz nosu, 
•	 slabost,	bruhanje,	krči	v	črevesju,	
•	 pogosto	srbenje	kože	in	izpuščaj	na	koži,	
•	 otekanje	obraza,	rok,	nog,	ki	nastane	brez	znanega	vzroka,	
•	 če	se	težave,	kot	so	kihanje,	smrkanje	in	skelenje	oči	pojavl-

jajo sezonsko in so bolj izrazite v času cvetenja trav, 
•	 če	se	težave	pojavijo	po	uživanju	določene	hrane	(jajca,	mle-

ko in mlečni izdelki, sadje) ali po zaužitju zdravil, 
•	 če	so	težave	povezane	z	okoljem	(vlažno,	mrzlo,	toplo	ali	iz-

postavljenost soncu), 
•	 če	imate	katero	od	zgoraj	navedenih	težav	in	je	v	družini	že	

kdo alergik. 
 
Alergije lahko spremljajo tudi splošni znaki, kot so utrujenost, 
slabo počutje, glavobol in bolečine v sklepih. Pri urtikariji (ko-
privnici) se pojavi oteklina ustnic in vek, izpuščaj po telesu pa 
je podoben izpuščaju, ki nastane po stiku s koprivami. 

Alergije na dihalih 
Alergijski odziv na cvetni prah nastane ob stiku pelodov s slu-
znico dihal, naš obrambni sistem pelode spozna kot tujek in 
se tako tudi odzove. Sproščati se pričnejo protitelesa in v te-
lesu se aktivirajo podobni obrambni mehanizmi kot ob stiku 
z bakterijami in virusi. Protitelesa napadejo alergene, pri tem 
pa se v kri sprostijo histamini, ki so največji krivec za številne 
simptome ob alergijah. 
Cvetni prah lahko potuje kilometre daleč, bolnik ima večje 
težave takrat, ko je koncentracija cvetnega prahu večja. Prav 
zaradi tega je pomembno, da bolniki vedo, kdaj je koncen-

Prihaja čas alergij
Število bolnikov z alergijskimi boleznimi iz leta v leto narašča, kar pripisujemo 
klimatskim spremembam, tehnološkemu napredku in urbanizaciji. V okolju se nahaja 
mnogo snovi, s katerimi prihajamo v stik vsak dan in nam ne povzročajo nobenih 
zdravstvenih težav. 

tracija cvetnega prahu v njihovem okolju največja, da se lah-
ko primerno zaščitijo. Vsebnost cvetnega prahu v zraku lahko 
spremljamo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in je dostopno na naslednji povezavi: http://
www.ivz.si/cvetni_prah/vsebnost. Kadar je koncentracija 
cvetnega prahu visoka, bolnikom odsvetujemo sprehode v 
naravi, priporočamo, da imajo zaprta okna v stanovanju in v 
avtomobilu, da ne sušijo perila na zraku in se po sprehodih 
preoblečejo. 

Seneni nahod 
Alergijski rinitis (seneni nahod) je lahko trajen, sezonski ali 
pa sezonski z občasnimi poslabšanji. V preteklosti se je ta ob-
lika alergijske bolezni najpogosteje pojavljala pri ljudeh, ki so 
spravljali seno, od tod tudi naziv »seneni nahod«. Ob stiku z 
alergenom (cvetni prah dreves, trav, zelišč, trajnic, grmovnic, 
žit) pričnejo bolniki s to obliko alergije kihati, smrkati, nos je 
zamašen, izcedek iz nosu je voden, včasih tudi kašljajo. 
Zdravljenje: Zdravnik bo predpisal zdravila, ki jih imenujemo 
antihistaminiki, zdravila je mogoče kupiti v lekarni tudi brez 
recepta. Poleg antihistaminikov bo predpisal še pršilo za nos, 
ki bo zmanjšalo vnetni proces v nosni sluznici in hkrati ublažilo 
vnetje oči. Kadar se bolnikove težave zaradi alergije stopnju-
jejo, bo osebni zdravnik bolnika napotil k specialistu alergo-
logu, ki se bo po natančnem pregledu bolnika morda odločil 
za izvajanje specifične imunoterapije, pri kateri bolnik prejema 
alergen v obliki podkožnih injekcij ali pa se alergen nanaša na 
ustno sluznico. Postopek traja od 3 do 5 let. 

Alergijska astma 
Kadar pride do preobčutljivosti bronhijev zaradi stika z alerge-
nom, govorimo o alergijski astmi. Med alergeni, ki najpogoste-
je povzročajo alergijsko astmo so pelodi, pršice, živalske dlake 
in plesni. Lahko pa jo sprožijo tudi nekateri nespecifični dražil-
ci, kot so cigaretni dim, močne vonjave, pršila, mrzel zrak. Ob 
stiku z alergenom pričnejo bolniki težko dihati, v prsih jim pis-
ka, jih duši, močno kašljajo. 
Zdravljenje: Najbolj pomembno pri zdravljenju je izogibanje 
alergenom, ki sprožajo nastanek simptomov astme ter dos-
ledno upoštevanje zdravnikovih navodil glede prejemanja 
zdravil. Astme sicer ne moremo pozdraviti, lahko pa z zdravili 
vplivamo na zmanjšanje simptomov in na izboljšanje kako-
vosti življenja bolnikov. Astmo zelo poslabša kajenje, zato naj 
bolniki z astmo opustijo kajenje. 
V Zdravstveni postaji Vojnik imamo od leta 2011 na voljo spi-
rometer, s katerim izmerimo volumne pri dihanju. Rezultati 
spirometrije so zdravnikom v pomoč pri postavitvi diagnoze 
astme in pri spremljanju učinkovitosti zdravljenja. Preiskave 
na spirometru izvaja diplomirana medicinska sestra v okviru 
referenčnih ambulant. 

Piše: Prim. Jana Govc Eržen, dr. med. 
specialistka družinske medicine,  
vodja OE Zdravstvene postaje Vojnik-Dobrna
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Koža je naš največji in zelo pomemben organ, saj predstavlja 
mejo med notranjostjo organizma in zunanjim svetom. Opravlja 
številne življenjsko pomembne naloge, kot je zaščita pred zu-
nanjimi vplivi, regulacija temperature itd. Že stari Egipčani so se 
zavedali pomena kože in so dajali njeni negi velik poudarek. Ena 
najlepših žensk v zgodovini, Kleopatra,  je za mehkobo in sijoč 
izgled kože skrbela tako, da se je kopala v mleku in medu. 
Koža med posamezniki pa se zelo razlikuje in tako niti koža 
dveh ljudi ni enaka. Nekateri imajo suho, drugi mastno, nekat-
eri tanko, drugi debelo kožo. Obstaja več tipov kože, in sicer: 
normalen, suh, masten in mešan tip kože. Če poznamo svoje-
ga, lahko z nekaterimi ukrepi negujemo svojo kožo, da ostaja 
lepa in zdrava. 
Osnovna nega kože obsega čiščenje kože (zvečer in/ali zjutraj), 
toniziranje, nanos kreme (dnevne ali nočne) in nanos special-
nih izdelkov (kreme za oči, vrat, maske). 
Z uporabo čistilnih sredstev očistimo pore, odstranimo s 
površine kože ličila, kožne izločke ter umazanijo. Toniki dopol-
njujejo čiščenje, saj s kože odstranijo ostanke čistilnega sredst-
va, hkrati pa delujejo poživljajoče. Na očiščeno kožo nanesemo 
kremo, ki mora biti izbrana glede na tip in stanje kože. Dnevno 
kremo nanesemo z namenom, da zaščitimo kožo pred vplivi 
okolja. Dobra dnevna krema vsebuje zaščito pred UV žarki (UV 
A žarki povzročajo zgodnje staranje kože) in lovilce prostih ra-
dikalov (antioksidante). Izdelki za nočno nego pa ne vsebujejo 
UV filtrov in v primerjavi z dnevnimi kremami vsebujejo več 
maščob ter učinkovine, ki podpirajo proces obnavljanja kože 
(ta najintenzivneje poteka med 22 in 24 uro). Nočne kreme je 
priporočljivo nanašati v zelo tanki plasti. Uporaba nočne kreme 
je priporočljiva pri suhi koži ter pri mastni in aknasti koži, saj se 
ponoči (med 4. in 5. uro zjutraj) izloči največ sebuma (loja).
Za suho kožo je značilno, da je tanka in prosojna. Pore so ma-
jhne, razen na tako imenovanem T-predelu (nos, brada, čelo), 
koža se ne sveti. Če suha koža ni primerno negovana začne 
izgubljati prožnost, pojavljati se začnejo luske in pospeši se 
nastanek gub. Vzrok za suho kožo je zmanjšano delovanje lo-
jnic. Ljudem s takšnim tipom kože se odsvetuje pretirana up-
oraba savn, uporaba pilingov, klorirana voda, alkoholni toniki, 
maske, ki se na koži strdijo, ter geli z nizko vsebnostjo maščobe. 
Prav tako naj se ljudje s suho kožo izogibajo alkoholu, tobaku, 
odvajalom, diuretikom, soncu ter klimatiziranim prostorom. 
Pogosto se zgodi, da je suha koža tudi bolj občutljiva. Za nego 

takšne kože lahko kot alternativo kremam uporabimo mazila 
z dekspantenolom, kremo s konopljinim oljem, jojobino ali 
mandljevo olje. Namesto tonika lahko uporabimo Dekspante-
nol 5 % raztopino, ki kožo dodatno pomirja. Za čiščenje kože je 
namesto vode ali sredstev za čiščenje kože priporočljivo upo-
rabljati  zgoraj našteta olja. 
Mastna koža je debelejša, na dotik mastna in se sveti. Pojavlja 
se predvsem v zgodnji mladosti kot posledica prekomernega 
izločanja žlez lojnic. Pore pri taki koži so razširjene in se, pred-
vsem ob neustrezni negi,  rade zamašijo. 
Pravilna nega je zato zelo pomembna, saj koži odvzame mas-
ten sijaj, skrči pore in tako zmanjša možnost nastanka ogrcev 
in mozoljev. Pri ljudeh s tako kožo svetujemo izdelke, ki so 
posebej prilagojeni negi mastne, mešane ter nečiste kože, če 
so mozolji že prisotni. Izdelki za nečisto kožo delujejo antisep-
tično, antiseboroično (zmanjšajo izločanje sebuma) ter kera-
tinolitično (odstranjujejo odvečno poroženelo plast povrhn-
jice in preprečijo nastanek aken). Sicer se splošno pri mastni 
koži odsvetuje uporaba mastnih krem in mazil, prav tako se 
odsvetuje prepogosto umivanje in pretirana uporaba čistilnih 
sredstev, saj postane koža dodatno vneta in razdražena, izlo-
čanje loja pa se ne zmanjša. 
Za normalno kožo je značilno, da je predel kože na čelu, nosu 
in bradi masten, ob straneh pa je koža suha. Za mešano kožo 
pa je značilen izrazito masten T- predel, ob straneh je, tako 
kot pri normalni koža, koža suha. Izrazito mešano kožo ima-
jo praviloma mlade osebe, v zrelejših letih pa običajno preide 
v normalno kožo. Mlado mešano kožo čistimo s preparati za 
mastno kožo ter jo dodatno oskrbimo z nanosom hidrogela z 
nizko vsebnostjo maščobe. Zvečer na lica nanesemo kremo za 
normalno kožo (vendar ne na predel brade, nosu in čela). 
S starostjo pa se koža tudi spreminja. Nega zrele kože se začne 
okrog 50. leta. V prvi vrsti se je za lep izgled kože potrebno 
izogibati škodljivim zunanjim dejavnikom, kožo pa oskrbimo s 
čiščenjem z blagimi mili (oljne kopeli), uporabo izdelkov brez 
dišav in barvil, uporabo tople, ne vroče vode ter  hidratacijo 
kože z uporabo vlažilnih emulzij, ki preprečijo izgubo vode in 
kožo navlažijo. K lepi in sijoči kožo pa dodatno prispeva tudi 
pitje zadostne količine vode. 
Ustrezna izbira izdelkov za nego kože je torej ključnega pom-
ena za pravilno nego kože. Zato je smiselno, da se pri izboru 
kozmetičnih izdelkov za nego kože, o tem posvetujete s far-
macevtom ali farmacevtskim tehnikom v lekarni, ki vam bo 
znal pravilno svetovati. Za konec pa vas spomnim še na zelo ka-
kovostne in cenovno sprejemljive lastne kozmetične izdelke Ga-
lenskega laboratorija, ki jih lahko najdete v vseh naših lekarnah 
(vitaminske kreme, krema s konopljinim oljem, jojoba olje itd.).

 Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta od ponedeljka 
do petka od 8.00 do 18.00 ter ob sobotah od 8.00 do 12.00. 
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne 
Vojnik.
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Zdravstvena aktivnost  
Društva upokojencev Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik že od leta 2003 dalje, sicer z majhnimi prekinitvami, organizira merjenje krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Meritve so se izvajale od 8. do 9. ure vsako prvo sredo v mesecu v 
društvenih prostorih v Vojniku, drugo sredo (na tri mesece) v Aletinem domu na Frankolovem in vsako tretjo 
sredo v mesecu v namenskem prostoru, nasproti pošte v Novi Cerkvi. Ker je društvo invalidov pričelo z istimi 
meritvami vsako sredo v mesecu od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva, smo se dogovorili, da 
krajani Vojnika in okolice hodijo od meseca februarja dalje na njihovo odvzemno mesto. V Novi Cerkvi in na 
Frankolovem pa se nadaljuje po ustaljenem redu.

Zaradi zavedanja, kako je preventiva pomembna za naše 
zdravje, opravlja strokovno delo članica društva mag. Jožico 
Žibret zastonj, ravno tako tudi osebe, ki skrbijo za administra-
tivne posle; to sta Hedvika Trobiš in Milica Novak. Plačajo se 
samo materialni stroški. K meritvam so povabljeni tudi vsi os-
tali, čeprav niso člani društva. 

V letu 2013 je meritve opravilo 200 oseb na vseh treh odvzem-
nih mestih (graf 1). Največji obisk je bil v Novi Cerkvi. Na Fran-
kolovem opravljamo meritve vsake tri mesece (marec, junij, 
september in december), ker je bil v preteklih letih odziv ljudi 
zelo slab. Rezultati, ki bodo nadalje predstavljeni, prikazujejo 
število meritev, saj so v opazovanem letu prihajale ene in iste 
osebe tudi večkrat.

Graf 2 prikazuje rezultate merjenja vrednosti krvnega sladkorja.

Zap. št. Interpretacija vrednosti Št. oseb

1 pod 4,4 mmol/l = prenizka vrednost 1

2 od 4,5 mmol/l do 6,1 mmol/l =  
normalna vrednost 

116

3 od 6,2 mmol/l do 7,7 mmol/l =  
tveganje za hiperglikemijo

39

4 od 7,8 mmol/l dalje = hiperglikemija 36

5 ni merilo 8
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Graf 1: Število meritev v letu 2013.
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Merjenje krvnega sladkorja: Za orientacijsko merjenje slad-
korja v krvi se pri DU Vojnik uporablja digitalni aparat “Multi 
Care in”. Meritev se izvaja na tešče. Seveda je posebej pomem-
bno, da si sladkor redno merijo sladkorni bolniki. Ker pa gre za 
eno najpogostejših t. i. civilizacijskih bolezni, je koristno, če to 
vsaj od časa do časa stori vsakdo med nami! 
Iz grafa je razvidno, da je bilo kar 38 % vzorcev krvi nad dovol-
jeno mejo. Od tega je bilo osem oseb, ki niso prišle tešče na 
odvzem. Štirje so imeli vrednost pod 8 mmol/l, kar je še v meji 
normale, štirje pa so imeli nad 8 mmol/l do 16 mmol/l, kar je 
previsoko.
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Graf 2: Rezultati merjenja krvnega sladkorja.

Merjenje holesterola: Holesterol je vosku podobna snov, ki 
nastane v jetrih, kar nekaj pa ga telo dobi s hrano. Ločimo: 
•	 “škodljive” lipoproteine – LDL, ki omogočajo kopičenje ho-

lesterola v žilni steni, in 
•	 “koristne” lipoproteine – HDL, ki holesterol iz žilnih sten 

odstranjujejo. 

Naš cilj je, da bi bilo škodljivih lipoproteinov v krvi čim manj, 
holesterola HDL pa čim več.
Z aparatom “Multi Care in”, ki ga uporabljamo za merjenje sk-
upne vrednosti holesterola, smo v letu 2013 dobili naslednji 
prikaz rezultatov (graf 3):
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Zap. št. Interpretacija vrednosti Št. oseb

1 Lo = pod 3,3  mmol/l, kar   
je prenizka vrednost

41

2 od 3,3 mmol/l do 5,0 mmol/l =  
normalna vrednost

98

3 od 5,1 mmol/l do 6,1 mmol/l =  
nivo tveganja 

36

4 od 6,2 mmol/l do 10,1 mmol/l =  
povišan holesterol

10

5 od 10,2 mmol/l do HI =  
huda povišanost holesterola

0

6 meritve ni opravilo 15
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Graf 3: Rezultati merjenja celokupnega holesterola.

Graf prikazuje, da je bila  v 23 % odvzetih vzorcev krvi vrednost 
holesterola povišana. V 20 % vzorcev je bila pod normalno 
vrednostjo, kar gre na račun oseb, ki iz zdravstvenih razlogov 
jemljejo zdravila za nižanje.
Merjenje krvnega tlaka: Poznamo sistolični (“zgornji”) krvni 
tlak, ki ga izmerimo takrat, kadar srce iztisne kri v ožilje, in di-
astolični (“spodnji”) krvni tlak, ki ga izmerimo, ko srčna mišica 
počiva. 

Graf 4 nam prikazuje rezultate merjenja krvnega tlaka v letu 
2013.
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Graf 4: Rezultati merjenja krvnega tlaka.

79 % je bilo povišanih vrednosti krvnega tlaka, od tega kar 4 % 
nad 180/110, kar je zaskrbljujoče. Aparat, ki ga uporabljamo za 
meritev, omogoča zaznavanje motenj v srčnem ritmu. Takšno 
težavo je imelo 11 oseb.
V opazovanem enoletnem vzorcu v letu 2013 je bilo vkl-
jučenih 200 opazovanj oseb, ki so večinoma upokojene, le 
13 jih je še aktivnih. Rezultati kažejo slabo zdravstveno stanje 
ljudi. Pomembno je, da redno spremljamo rezultate rizičnih 
faktorjev. Vendar to ni dovolj. Potrebno je skrbeti za primerno 
prehrano in redno telesno aktivnost, primerno vsakemu posa-
mezniku, njegovim letom in zdravstvenemu stanju. Skrbeti 
moramo, da leta, ki so nam odmerjena, preživimo aktivno in 
kvalitetno. Skrb za zdravje je v prvi vrsti skrb in dolžnost vsake-
ga posameznika. To smo dolžni sebi, svoji družini in družbi.

   mag. Jožica Žibret

P.S.: Članek objavljamo ponovno, ker je pri prenosu oz. 
pretvorbi dokumenta prišlo do tehnične napake, za kar se 
opravičujemo. 
 Odgovorni urednik Jure Vovk

Krvni tlak Sistolični Diastolični Priporočilo Zap. št. Št. vzorcev

prenizek pod 100 pod 60 posvet pri zdravniku

optimalen 100 - 120 60 - 80 samokontrola 1 4

normalen 120 - 130 80 - 85 samokontrola 2 17

rahlo povišan 130 - 140 85 - 90 posvet pri zdravniku 3 38

previsok 140 - 160 90 - 100 poiščite zdravniško pomoč 4 87

veliko previsok 160 - 180 100 - 110 poiščite zdravniško pomoč 5 47

nevarno visok nad 180 nad 110 nujno poiščite zdravniško pomoč 6 7

www.mojaobcina.si/vojnik
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Že nekaj let v februarju skupaj z Društvom pohodnikov Stari 
pisker organiziramo februarski pohod po poteh XIV. divizije po 
pobočju Konjiške gore in se udeležimo slovesnosti pri grobo-
vih talcev v Stranicah. Nato pot nadaljujemo do Senegaškega 
mlina. Naslednji dan pot začnemo v Dobrni in pohod nadal-
jujemo do Brdc. V juniju smo se udeležili pohoda Po poteh 
obeležij NOB v Vojniku, julija pa 34. Pohoda na Komelj. 
Del pestre društvene dejavnosti je tudi organizacija prireditev. 
V počastitev Dneva boja proti okupatorju, ali kot smo včasih 
temu rekli dan OF, smo v sodelovanju z Občino Vojnik pripravili 
osrednjo prireditev za občini Dobrna in Vojnik, »Pesem upora«, 
ki smo jo združili z revijo pevskih zborov obeh občin. V dvorani 
Zdraviliškega doma so odmevale pesmi pevskih zborov s po-
dročja obeh občin, sodelovali sta tudi flavtistka Mihela Pod-
javoršek in citrarka Marina Horvat. Zbrane je nagovoril pod-
predsednik Vlade Republike Slovenije in minister za kmetijstvo 
in okolje mag. Dejan Židan, ki je v svojem kratkem, morda za 
take priložnosti nekoliko neobičajnem nagovoru poudaril, da 
smo Slovenci upravičeno ponosni na dejanja naših prednikov 
in da smo tako že večkrat dokazali, da smo sposobni prebrodi-
ti še tako nemogoče položaje in lahko verjamemo, da bomo 
premagali tudi ovire, ki so pred nami danes. 
Obisk slovesnosti v spomin bojem XIV. divizije na Graški gori, 
gori jurišev, smo združili z ogledom cerkve Sv. Jurija in Pavčkov-
ih bolnišnic na področju Slovenj Gradca. Kot vsako leto smo 
tudi lani organizirali društveni izlet, kjer smo si ogledali lep-
ote Slovenije in zgodovinske posebnosti Bele krajine. Obiskali 
smo Bazo 20 v Kočevskem Rogu in letališče Otok, od koder so 
zavezniki med drugo svetovno vojno preživele sestreljene le-
talce, ranjence ter ženske in otroke z letali prevažali v oporišča 

Bili smo aktivni
Člani Združenja borcev za vrednote narodno osvobodilne borbe Vojnik - Dobrna (v nadaljevanju ZB za 
vrednote NOB Vojnik - Dobrna) v teku leta organiziramo različne aktivnosti ali se udeležujemo dogodkov, ki 
jih pripravijo druga društva. 

v Italiji. Seveda smo dan zaključili s prijetnim druženjem ob 
večerji in kozarcu vina. Skupaj z učitelji in učenci osnovnih šol 
Nova Cerkev, Socka, Dobrna, Frankolovo in Vojnik ter v sodelo-
vanju Občine Vojnik in ter veteranskih združenj smo tudi v letu 
2013 izvedli spominske slovesnosti v spomin na tiste, ki so dali 
svoja življenja za našo svobodo. Tudi ob tej priložnosti se vsem 
prav lepo zahvaljujemo za njihov prispevek. 
Ob koncu leta smo, tako kot že vrsto let pred tem, obiskali 
in obdarili nekoliko več kot osemdeset starejših in bolnih ter 
morda osamljenih članov, da bi jim bil prihod novega leta pri-
jetnejši. 
Tudi januarja letos nismo samo počivali po »napornih« praz-
nikih. Dan pred dnevom svetih treh kraljev, 5. januarja, smo 

Praporščaki na proslavi na Stranicah.



533. april 2014  |  OgledalO 5/2014

Mirko Krašovec med razlago o jagodičevju
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se na pobratenem Suhorju udeležili spominske prireditve ob 
70. obletnici odhoda XIV. divizije na Štajersko. Tokratni obisk 
Bele krajine smo popestrili z ogledom Belokrajnskega muzeja 
v Metliki. Ob povratku domov smo položili rože k spomeniku 
Francu Rozmanu Stanetu. 
Prvi konec tedna v februarju smo se udeležili prireditev v 
počastitev prihoda XIV. divizije na Štajersko v Sedlarjevem. V 
Garčnici smo se spomnili na »živi zid«, otroke, ki so se vrača-
li iz šole, s katerimi so se obdali okupatorjevi vojaki, da bi se 
varovali pred napadom borcev XIV. divizije. Telohovi cvetovi, 
med katerimi je eden zlomljen, ker je eden izmed otrok izgubil 
življenje, nas opominjajo, da moramo storiti vse, kar lahko, da 
se kaj podobnega ne bi več primerilo. 
Že osmič je letos Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik –
Dobrna skupaj s Pohodniki Stari pisker želelo organizirati po-
hod iz Kamne gore do Frankolovega, kjer naj bi se pohodniki 
udeležili svečanosti v spomin na obešanje stotih talcev 11. feb-
ruarja 1945 v Grabnu (Stranice); nekateri naj bi po tem nadal-
jevali pot po poti XIV. divizije, do Senegaškega mlina. Toda vre-
menske razmere konec januarja in začetek februarja so tudi v 
naših gozdovih naredile veliko škode, in ob pregledu poti pred 
pohodom smo ugotovili, da je pot na več delih zelo težko pre-
hodna, posebej za skupino, zato smo po razgovorih z gozdarji 
ugotovili, da je hoja po gozdu v teh razmerah še zelo nevarna. 
Kljub temu je manjša skupina v soboto, 15. 2. 2014, prehodila 
to pot. Fotografije, ki so bile pri tem posnete, govorijo o pravil-
nosti odločitve vodstva obeh društev, da sta odpovedali orga-
nizacijo pohoda za večje število pohodnikov. 
Naslednji dan, 16. februarja, so se pohodniki zbrali v Dobrni in 
se odpravili na Brdce, kjer so ob grobu 39 padlih borcev XIV. 
divizije, ki je februarja 1944 v mrzli zimi, bilo je tudi -20 stopinj 
celzija in visok sneg, bila težke boje na pobočjih Paškega Koz-
jaka. Najverjetneje so vremenske razmere botrovale letošnji 
manjši udeležbi pohoda do Brdc. Ker je letos sedemdeseta 
obletnica bojev XIV. divizije na Paškem Kozjaku, se bomo na 
občnih zborih ZB za vrednote NOB Vojnik - Dobrna odločili, ali 
in v kakšnem obsegu bomo v času med 27. aprilom in 9. ma-
jem letos izvedli 8. tradicionalni pohod po poteh XIV. divizije 
našem območju. 
 

Predsednica: 
Andreja Stopar 

Polaganje venca na grobovih na Stranicah.

Krašovec živa 
enciklopedija o 
vrtnarjenju
Mirko Krašovec, znan kot neumorni predsednik 
Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik, svoj prosti čas 
namenja tudi ozaveščanju ljudi o pravilni negi rastlin. V 
času pred brstenjem je pripravil dve predavanji o negi in 
varstvu jagodičevja, na katerih ni manjkalo ukaželjnih 
občanov. 

Zakaj ne bi vaše žive meje krasilo jagodičevje, od katerega ne 
boste imeli le meje, temveč tudi sadeže? Kaj je aronija, zakaj 
jo je dobro imeti doma? Kako si s pomočjo listov asimine na 
najbolj okolju prijazen način znebiti listnih uši? Kakšna je 
razlika med ameriškimi in sibirskimi borovnicami? Kako saditi, 
gnojiti kakije, kivije? Kako ga obrezovati, da ti rastlina čim prej 
rodi? Krašovec, ki svojega znanja v nekaj urah niti ne more 
izčrpati, je občanom razdelil še številne dragocene 

Zakaj ne bi vaše žive meje krasilo jagodičevje, od katerega ne 
boste imeli le meje, temveč tudi sadeže? Kaj je aronija, zakaj 
jo je dobro imeti doma? Kako si s pomočjo listov asimine na 
najbolj okolju prijazen način znebiti listnih uši? Kakšna je 
razlika med ameriškimi in sibirskimi borovnicami? Kako saditi, 
gnojiti kakije, kivije? Kako ga obrezovati, da ti rastlina čim prej 
rodi? Krašovec, ki svojega znanja v nekaj urah niti ne more 
izčrpati, je občanom razdelil še številne dragocene nasvete, 
saj, kot pravi sam, »ni lepšega, kot če lahko na lastnem vrtu 
utrgaš sadež«. 

 Rozmari Petek 
 Foto: Jure Vovk 

www.mojaobcina.si/vojnik



54 3. april 2014  |  OgledalO 5/2014

Zakonca Boršič prejemnika priznanja.
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Priznanje grajskega 
vrtnarja

Turistično društvo Frankolovo že vrsto let spodbuja 
krajane, da se vedno trudijo urejati svojo okolico. Poleg 
rožice, ki jo prejme vsako gospodinjstvo in vsak član 
društva na Cvetličnem sejmu, vsako leto razpišemo novo 
temo, na katero potem ljudje ustvarjajo, sadijo, oblikujejo. 

Vedno razpišemo kaj posebnega. V lanskem letu smo se 
dogovorili, da bomo nagradili tiste, ki bodo uredili najlepši 
dostop do hiše.  
Vse leto smo na sprehodih opazovali dohode proti hišam in 
že kmalu ugotovili, da pri Boršičevih, Frankolovo 33/b, zelo 
lepo skrbijo za okolico svoje hiše. Ne le dohod do hiše, celotna 
okolica je lepo urejena. Ga. Ljubica obožuje vrtnice, zato jih je 
nasadila ob poti k hiši in jih neguje z vso ljubeznijo. Tudi rože 
na oknih in balkonih so njena skrb in veselje.  
Mož Jože pa zbira stare predmete, kot so samokolnice, različni 
kmetijski pripomočki, ki bi sicer končali na smetišču, jih lepo 
očisti in pobarva ter okrasi, da ponovno zaživijo in človeka 
spomnijo na pretekle čase. 
Priznanje »Grajskega vrtnarja« je letos slika Frankolovega 
Klavdija Kopajtiča, ki bo družini v trajen spomin. V kulturnem 
programu so sodelovali člani Kvarteta Frankolovo s svojimi 
ubranimi glasovi, s harmoniko in petjem se je predstavil 
Tadej Hrvatin, z lepo besedo pa je vse skupaj povezala Albina 
Ločnikar. 
Družini Boršič želimo veliko veselja pri urejanju okolice svojega 
doma, saj s tem prispevajo tudi k urejenosti celotnega kraja. 
 
 Irma Blazinšek 

Vojničani obujajo –
ohranjajo stare ljudske 
šege/običaje

Med temi je tudi običaj licitacije –prodaje svinjskih krač, 
mesnih izdelkov na god svetega Antona. Skupina pod 
vodstvom organizatorja Mirka Krašovca se je kot že 
večkrat v isti sestavi tega projekta lotila tudi letos. Lahko 
bi rekli, da je to postalo že tradicionalno!

Organizatorji so zbrali kar lepo število prekajenih svinjskih 
krač. Na god sv. Antona (priprošnjika za zdravje živine) jih je 
v cerkvi svetega Jerneja blagoslovil domači župnik Anton 
Perger. Pri vseh treh mašah v nedeljo pa so krače z licitacijo 
ponudili v odkup. Zbrani denar, 447 eurov, pa se bo porabil za 
plačilo projektorja za cerkvene pesmi. 
Svetnika Antona slikajo s prašičkom. To naj bi ponazarjalo 
zbiranje svinjskega mesa in klobas. Zato so mu preprosti 
ljudje tudi rekli, da je zavetnik svinjskih pastirjev, imenovali 
pa tudi »KRAČJEK«, za god poleti pa »SOLATJEK.« Izkupiček od 
prodanega mesa, klobas, svinjskih krač so porabili za prizadete 
otroke, šolanje revnih otrok, dobre namene in cerkvene 
potrebe. V res stari knjigi pa beremo, da so v enem kraju/fari 
to, zanimivo, porabili za ostarele/bolne hlapce in dekle, ki so jih 
brezvestni gospodarji vrgli na cesto. Postali so berači, občinski 
reveži. Socialnega in pokojninskega zavarovanja takrat še niso 
poznali. 

Organizatorji, ki so v ta projekt vložili veliko truda, so se v res 
mrzlem nedeljskem jutru pred cerkvijo sv. Jerneja s svojimi 
dobrotniki (darovalci in nato kupci krač) pogreli z vročim 
kuhanim vinom. Še bolj pa jih greje misel, da so opravili 
dobro delo. Letos za projektor, v prejšnjih letih pa za obnovo 
orgel pri devici Mariji (orgle so ene najstarejših v Sloveniji), 
nabavo varnostne kamere, drugo leto pa za ... ? PRIDRUŽITE 
SE TUDI VI. 

 
Pavle Leskovar 

Zbiranje krač za licitacijo
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Zbor je začel župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs, ki je na zač-
etku vse pozdravil in izrazil veselje ob odločitvi, da se tudi v Občini 
Vojnik ustanovi KORK. Povedal je, da so sedaj taki časi, ko veliko 
ljudi potrebuje pomoč, in da to ni konkurenca Župnijski Karitas, 
ki že zelo uspešno deluje v občini, ampak organizacija, ki bo z njo 
dobro sodelovala. Vesel je bil, da so bili prisotni iz vseh KS v občini.  
Aleš Vrečko je prav tako izrazil veselje ob ustanovitvi KORK in 
pozdravil vse prisotne ter pojasnil vlogo in pomen ter naloge 
Krajevne organizacije RK. 
Ustanovnega občnega zbora sta se udeležila predstavnika Ob-
močnega združenja RKS, in sicer sekretar Igor Poljanšek in pred-
sednica komisije KORK Celje Marija Kaučič. Med našimi občani 
sta se ga med drugimi udeležili predsednica KS Vojnik Lidija Eler 
Jazbinšek ter ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik Simona Žnidar, 
seveda pa je pomemben prav vsak član, saj bo v prihodnosti 
vsak kot kamenček v mozaiku dobrote in solidarnosti. 
Prisotni so izvolili odbor KORK-a, ki ga sestavljajo Andreja 
Guzej, Mihaela Hren, Martina Težak, Irma Blazinšek, Simona 
Žnidar, Milena Jurgec in Aleksandra Vrbič. V nadzorni odbor 
so bile izvoljene Vidojka Pikelj Šibanc – predsednica, Lidija Eler 
Jazbinšek in Lidija Bauman. 
Pod točko »razno« je predsedujoča ustanovnega zbora Krajevne 
organizacije Rdečega križa Vojnik Simona Žnidar predlagala, da 
izmed svojih članov takoj izvolijo predsednika, podpredsednika, 
tajnika in blagajnika. Soglasno so sprejeli odločitev, da Milena 
Jurgec postane predsednica, Mihaela Hren podpredsednica, 
Martina Težak tajnica in Aleksandra Vrbič blagajničarka.  
V razpravi so prisotni soglasno ugotovili, da je najprimerneje, 
če bo sedež novoustanovljene KORK na sedežu Občine Vojnik. 
O pogojih delovanja se bosta podrobneje dogovorili vodstvi 
Občine Vojnik in KORK. 
Prisotni so se dogovorili, da se dobijo na prvem sestanku 10. 
februarja. Na tem sestanku so sprejeli naslednji plan: 
prijava na razpis za finančna sredstva Občine Vojnik; 

Ustanovni občni zbor KO 
Rdečega križa v Vojniku
V ponedeljek, 10. februarja 2014, je bil v Vojniku ustanovni občni zbor Krajevne organizacije Rdečega 
Križa Slovenije. Zbralo se je 22 članov, ki so se odločili, da s svojo podporo in delom ustanovijo humano 
organizacijo, ki je v današnjem času poleg Župnijske Karitas zelo pomembna. Pobudo za ustanovitev KORK 
Vojnik sta podala Aleš Vrečko, predstavnik OZ Celje, in Benedikt Podergajs, župan občine Vojnik, ki sta se 
udeležila ustanovnega občnega zbora.

•	 delitev prehrambnih paketov v sodelovanju z OZRK Celje; 
•	 pridobivanje novih članov; 
•	 sodelovanje z Medobčinskim društvom delovnih invalidov 

na področju preventive; 
•	 organizacija predavanj o boleznih, preventivi …; 
•	 zbiranje in delitev oblačil v sodelovanju z Župnijsko Karitas 

Vojnik; 
•	 izvedba dobrodelnega koncerta skupaj z OZRK Celje; 
•	 prodaja peciva, kruha v sklopu občinskega praznika. 
 
Pomembne informacije KORK Vojnik: 
1. Vabimo Vas, da se vključite v KORK Vojnik in prispevate 
h kvalitetnemu in preglednemu delu. 
2. Vloge za pomoč v obliki prehrambnih paketov sprejema 
Irma Blazinšek v sprejemni pisarni Občine Vojnik; 
3. Na občinski zgradbi bo nabiralnik, v katerega bodo lahko 
občani dajali razna mnenja, prošnje za pomoč ali ponudbe za po-
moč. Če bo želel kdo kaj podariti, bo lahko dal v nabiralnik ponud-
bo, prav tako bodo lahko tisti, ki bodo kaj potrebovali, napisali, kaj 
potrebujejo; tako bo možno oboje uskladiti in dobro sodelovati. 
4. Zbiranje oblačil bo na dan čistilne akcije, 5. 4. 2014, od 
9. do 15. ure v veroučni učilnici, naslednji dan, 6. 4. 2014, 
pa so vabljeni vsi, ki oblačila potrebujejo, da pridejo ponje 
prav tako v veroučno učilnico, in sicer dopoldne od 8. do 
11.30 ure in popoldne od 14. do 17. ure. 
Oblačila, ki jih boste oddali, naj bodo oprana in po možnosti 
sortirana po velikosti in spolu, komu so namenjena. Zbiranje 
oblačil bo na ta dan tudi v primeru slabega vremena. 
5. Sestanki KORK Vojnik bodo vsak 2. torek v mesecu ob 19. uri 
v letnem času, v zimskem času pa ob 18. uri. Prijazno vabljeni! 
 

Milena Jurgec 
Foto: Jure Vovk 
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Med večje uspehe v 10-letnem ob-
dobju štejejo: članstvo narastlo – 
preseglo 200 članov; vsa strokovna 
predavanja so bila izvedena in so 
še danes obiskana; posadili potom-
ko »TRTO« z Lenta – ponos društva 
in kraja; na 10 ocenjevanjih ocenili 
1.302 vzorca – dosegli povprečno 
oceno 18.10 za letnik 2012 – ZLA-
TA MEDALJA; med 57 društvi vi-
norodne dežele Podravje so po šte-
vilu prinešenih vzorcev na tretjem 
do četrtem mestu; Mirko Krašovec je 

postal meddržavni prvak na ocenjevanju vin v Gornji Radgo-
ni; organizirali zbiranje grozdja za društveno vino VOJNIČAN; 
organizirali odmevne prireditve: Praznik vina, Vinsko trgatev, 
Martinovanje, Salamiado …; v turističnem prospektu Občine 
Vojnik sta navedeni društveni prireditvi: Vinska trgatev in Mar-
tinovanje; izdali so JUBILEJNI ZBORNIK; Društvo upokojencev 
Vojnik je v svoj letni program uvrstilo organiziran obisk VINSKE 
TRAGTVE IN MARTINOVANJA; največji uspeh pa je gotovo ve-
lika sloga in medsebojno spoštovanje članov! 
Na občnem zboru so izvedli pokušino vrhunskih vin svojih 
članov: PRITEKELJ, HORVAT, ZAJC, KARMUZELJ, JEVŠENAK IN 
KOVAČ, ki so svoj pridelek tudi osebno predstavili. Z lepo bese-
do o vinski trti in vinu pa je vse zbrane presenetila ga. Karmu-
zelj. Veseli so novih treh novih mladih članov ter potrdili nove 
kandidate za delo v upravnem odboru. 
Izvedli so tudi prostovoljno nabirko za novo cisterno s hladilno 
napravo za VOJNIČANA. Nekaj cepljenk je v ta namen daroval 
priznani trsničar KRAJŠEK iz Radeč. HVALA! Občni zbor je s po-
močjo odličnega glasbenika Sandija Petreja z lepo pesmijo in 
plesom izzvenel kot lep družabni dogodek. 

Bogata letina vojniških 
vinogradnikov
Na XI. Občnem zboru so vinogradniki pregledali delo v preteklem obdobju in si zadali naloge za naprej. 
Ugotovili so, da društvo uspešno deluje. 

Društvo gradi na množičnosti z željo, da bi vsi člani v svojih 
kleteh imeli dobro vino! 
 
Program dela za leto 2014 je objavljen na spletni strani 
www.Moja Občina.si/Vojnik 
 
Društvo je usmerjeno v strokovno izobraževalno ter družabno 
delo. Vsi člani so v društvu z enakimi pravicami in dolžnostmi, 
vsi v društvu sodelujemo zastonj. Člani pa smo pričakovani in 
dolžni priti na skupne društvene prireditve in na njih sodelova-
ti. Na prireditve povabimo prijatelje, sosede, znance. 
 

Predsednik Vinogradniškega društva Mirko Krašovec 
Foto: Jure Vovk 

Razprava Mirana Priteklja Razprava Dušana Horvata

Miran Kovač pripravlja vina za degustacijo.
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Rez stare trte  
v Novi Cerkvi
Skrbniki potomke Stare trte so naredili vse potrebno za 
njeno zdravo rast in obilen pridelek.

Zimski meseci 
so primerni za 
izobraževanje
To so izkoristili tudi vojniški vinogradniki. Predavanji 
ZIMSKA REZ vinske trte pred TRTO (potomka trte z Lenta) 
in v vinogradu g. Priteklja v Arclinu ter predavanje ZAŠČI-
TA IN PREHRANA VINSKE TRTE s poudarkom na pravilnem 
škropljenju sta bili zelo dobro obiskani. Društvo vedno 
povabi vrhunske strokovnjake: Štabuc, Škerbot, Vodovnik 
in predstavniki podjetij Jurana, Metroba in Karsije so že 
dobri stari znanci.

Vinogradniki pa že razmišljajo o najbolj pomembnem 
društvenem projektu: OCENJEVANJU VIN letnika 2013, ki bo 
15. aprila (zbiranje vzorcev v KLETI 14.4. od 17. do 19. ure), bliža 
se tudi OCENJEVANJE SALAM 22. in 23. 4. Podelitev priznanj pa 
bo letos skupna na prireditvi PRAZNIK VINA, KRUHA IN SALAM 
v novi večnamenski dvorani v Vojniku. Na prireditev vabijo vse 
Vojničane! 

V ponedeljek, 3. marca, so skrbniki potomke Stare vinske 
trte v Novi Cerkvi opravili spomladanski rez. Dogodek je 
pomemben toliko kot trgatev, obrezovanje vinske trte je 
pomembno strokovno opravilo, saj je od tega odvisna rast in 
pridelek grozdja v jeseni. Skrb za potomko Stare vinske trte je 
etnografsko zelo pomembno, saj gre za ohranjanje kulturne 
dediščine. Cepiče Stare trte je Nova Cerkev dobila v Mariboru, 
kjer so tudi letos poklonili cepiče enajstim mestom oziroma 
občinam iz domovine ali tujine, med njimi tudi Dobrna. 
 

Lea Sreš 
Foto: Aleš Stolec

Vojničane pa je tudi letos presenetil Mirko Krašovec, znan 
vrtnar iz Arclina ter neumorni kulturni delavec, s predavanjem 
VZGOJA, NEGA IN UPORABA JAGODIČEVJA (18 vrst). S svojim 
neposrednim, preprostim podajanju snovi predvsem in samo 
iz svojih bogatih večdesetletnih izkušenj je res ciljno publiko 
v napetosti držal brez odmora cele tri ure. Vidi se, da je Mirko 
otrok narave ter dobro pozna njene zakonitosti. Naj njegovi 
eksperimenti z novimi rastlinami v našem okolju obrodijo še 
veliko uspeha. Na svojih napakah pa se tako največ naučimo. 
 

Pavle Leskovar
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Po pozdravu vseh prisotnih in izvolitvi delovnega predsedstva 
smo iz poročil lahko razbrali, da je za nami zelo plodno leto. 
Polega rednega programa, ki je precej obširen, smo urejali tudi 
učno pot Antona Bezenška oz. Tončkovo pot s postavitvijo 
njegovega doprsnega kipa, ki bo postavljen pred OŠ Frankolo-
vo. Čez zimo smo postavili večino infrastrukture (ptičje hišice, 
sončne panele, v parku gugalnice, koše za smeti, smerne ta-
ble, sedaj pa s pomočjo otroške ekipe iz OŠ Frankolovo pod 
vodstvom Leonide Raožanski teče snemanje besedil za zvočne 
hišice. Seveda je potrebno še veliko narediti, da bo vse nared 
do praznika KS Frankolovo 24. maja 2014, ko bo slovesna ot-
voritev poti in spomenika, kar bo najlepše turistično, kulturno 
in zgodovinsko darilo kraju ob prazniku. 
Prof. Anton Bezenšek, rojen v Bezenškovem Bukovju, je bil 
najznamenitejši Frankolovčan, napreden Slovenec in velik ro-
doljub, ki ga je najbolj zaznamovala stenografija. Bolgari so že 
zgodaj spoznali njegov velik prispevek k napredku, zato je tam 
neprimerno bolj cenjen kot v domačem kraju na Frankolovem 
in nasploh v celotnem slovenskem prostoru. 
Za njegovo veliko delo se mu ne moremo popolnoma odd-
olžiti, lahko pa odstemo tančico pozabe z odprtjem učne poti 
prav ob njegovi 160-letnici rojstva. »Učna pot Antona Bezenš-
ka« ali »Tončkova pot« nam bo približala njegovo bogato živl-
jenje in delo, zgodovino kraja, šege in navade tukajšnjih ljudi, 
etnološko dediščino, kulturne znamenitosti ter živalski in rast-
linski svet. 8,5-kilometrska pot se začne pri OŠ Frankolovo, po 
njej vas bodo vodili ptički, potrebno bo samo slediti puščicam, 
pozvoniti na zvonce pri hišicah ter prisluhniti. 

Prva četrtina leta je namenjena občnim zborom in obračunom ter pregledom rezultatov dela skozi 
preteklo leto. Tudi TD Frankolovo je pripravilo takšen pregled v soboto, 15. marca 2014, v prijetnem 
ambientu domačega gostišča Turist. 

Občni zbor in ureditev 
Tončkove poti

Kip, ki bo stal pred OŠ Frankolovo, je kopija spomenika, ki je 
postavljen v Bolgariji v Plovdivu, zato smo zelo veseli, da ak-
tivnosti za pridobitev spomenika pod vodstvom Prosvetnega 
društva Frankolovo, potekajo tako hitro. Odlitek je že v livar-
ni Ujević v Zagrebu, kjer bo kmalu narejen in pripravljen za 
postavitev. Na slovesnost bodo prišli tudi gostje iz Bolgarije. 
Po poti bomo šli prvič na velikonočni ponedeljek, uradna ot-
voritev pa bo, kot že rečeno, ob krajevnem prazniku. 
Na občnem zboru pa smo opravili tudi volilno konferenco. Pred 
dobrimi štirimi leti smo po krajši prekinitvi pod vodstvom pred-
sednice Irme Blazinšek ponovno pričeli z delom. Danes smo ve-
seli, da smo se spoprijeli z izzivom. Včasih se pošalimo, da smo 
najbolj bogato društvo v občini, saj smo lastniki napol propadle-
ga gradu Lindek in zidanice Črešnjice v malo boljšem stanju, ki bi 
prešla v tuje roke, če bi prenehali delovati. Premišljanje, kaj storiti 
s takšnim bogastvom, nam včasih jemlje spanec. Verjamemo, da 
bomo našli kakšen recept, kako ohraniti oba objekta. Člani so nas 
soglasno ponovno izvolili še za 4 leta. Predsednica se je zahvalila 
za ponovno zaupanje in podala smernice za letošnje leto.  
Skratka, v TD Frankolovo nam ni nikoli dolg čas. Veseli smo, da 
obiskujete naše prireditve. V nedeljo, 6. aprila 2014, ob 14. uri 
vas vabimo na CVETLIČNI SEJEM po svojo rožico, kjer bo ve-
liko zanimivega. Če bi nam pri aktivnostih želeli pomagati, nas 
pokličite na tel. 031 384 399 ali pišite na e-pošto: turisticno-
drustvo.frankolovo@gmail.com, najdete pa nas tudi na face-
booku ali spletni strani. 
 
 Irma Blazinšek, predsednica TD
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Skavtski detektivi rešili 
primer ukradene ogrlice
Začetek zimskih počitnic je bil za nekatere skavte Rakove 
Steze 1 prav poseben. Odpravili smo se namreč na zimo-
vanja. 

Izvidniki in vodnice smo se v petek popoldan, na prvi 
počitniški dan, dobili v Reki pri Laškem. Med potjo do hiške, 
v kateri smo preživeli vikend, so otroci opravljali izzive. V 
hiši smo postavili pravila in prejeli v roke posebno mapo 
z dokazi, ki jo je poslal detektiv. Pred nami je bilo reševanje 
primera ukradene ogrlice. Še isti večer smo se dobro pripravili 
na primer in izurili detektivske veščine. Ponoči smo bili priča 
glasnemu prepiru dveh oseb, ki naj bi po ugibanjih bila 
povezana z detektivsko zgodbo. Sobotni dan smo namenili 
učenju azimutov in razreševanju detektivskega primera ter 
spoznavanju ustanovitelja skavtov Roberta Baden - Powella, ki 
se je na ta dan rodil. V nedeljo smo si spletli leseno lopatico 
za sušenje sadja ali začimb ter imeli sv. mašo z zaključkom 
zimovanja. 

Namesto snega nas je tokrat celotno zimovanje spremljalo 
deževno vreme, a smo tudi to obrnili v veselje in zabavo. 
Ugotovili smo, da za kepanje ni nujno potreben sneg –tudi 
blato ima sposobnosti gnetenja, oblikovanja ter letenja proti 
tarči. Prosti čas je bil tako rezerviran za blatne bitke, v katerih 
smo še posebej uživali. V skavtski družbi čas vedno prehitro 
teče, in tako je za nami še en pester in dogodivščin poln vikend, 
ki nas je napolnil z novo energijo za nadaljevanje skavtskega 
leta. 
 

Ana Štante, Marljiva mravlja 
Foto: Katarina Tadina 

Člani TD Nova Cerkev na 
letnem občnem zboru
Ocena dela za preteklo leto: Društvo dela dobro, člani se 
aktivno vključujejo v življenje in delo kraja, pogrešamo pa 
pogumnejše vključevanje v čistilne akcije. Program dela 
za leto 2014 je pester in izvedljiv ob podpori članstva. 

Člani izvršnega odbora smo se odločili, da pripravimo letni 
obračun svojega dela in zastavimo naloge za leto 2014, že 
kar v mesecu januarju. Glede na naravo našega dela so zimski 
meseci čas za izobraževanje in predavanja, pomladni meseci 
pa prinesejo praktične delavnice, pustovanje, srečanje folk-
lornih skupin. Čas nas vedno priganja, saj je program dela ob-
sežen. 
Na letnem občnem zboru smo pregledali delo društva v 
preteklem letu, se pogovorili o kakovosti prireditev in vklju-
čevanju članov v delo društva. Predsednica Zvezdana Stolec 
je seznanila člane z opravljenimi nalogami in ugotovila, da 
smo delo dobro opravili. Gospod Benedikt Podergajs je ocenil 
delo društva in ugotovil, da se dobro vključujemo v življenje 
in delo v kraju in občini. Pohvalil je marljivost članov in dobro 
izvedene naloge iz letnega programa dela. Njegovi oceni sta 
se pridružila gospod Slavko Jezernik in gospod Alojz Vicman, 
ki sta izrazila željo po sodelovanju tudi v bodoče. Program dela 
za leto 2014 je obsežen in z njim se vključujemo v delo društev 
in organizacij v kraju in občini. Ostaja pa želja, da se člani bolj 
pogumno vključujejo v akcije, ki prinašajo boljšo kakovost živ-
ljenja, v čistilne akcije. 
Po uradnem delu zbora društva je Klemen Kotnik doživeto 
predstavil svoje potovanje po Indoneziji in nas popeljal v svet 
ob odličnih diapozitivih. Druženje smo zaključili ob glasbi, 
pogovoru, plesu in skromni pogostitvi. Vse vas, ki se zanimate 
za delo v našem društvu, vabim na našo spletno stran http://
www.td-novacerkev.com/,kjer se boste sproti seznanjali z do-
godki in prireditvami v Novi Cerkvi. 
 

Lea Sreš 
Foto: Lea Srešwww.mojaobcina.si/vojnik
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Predsednik društva France Prešeren Vojnik Tomo Gorenšek podaja 
poročilo o delu.

Udeleženci zbora so prisluhnili poročilom predsednikov sekcij.

Občni zbor KUD France 
Prešeren Vojnik
V petek, 21. februarja 2014, je bil v prostorih Kulturnega doma Vojnik redni občni zbor KUD France 
Prešeren Vojnik, ki šteje 10 sekcij, ki uspešno predstavljajo občino Vojnik. Predsedniki sekcij so podali 
poročila za preteklo leto in predstavili program dela za leto 2014, ki so bili soglasno potrjeni.

Poleg že tradicionalnih prireditev sekcij (Moški pevski zbor, 
Vokalna skupina in spiritu, Arclinski fantje), pripravljamo v 
letu 2014 tudi nove dogodke. Dramska skupina že vadi za 
postavitev nove igre »Niti tat ne more pošteno krast« v režiji Ig-
orja Žužka. Premiero si bo mogoče ogledati 5. aprila 2014. Sek-
cija bo spomladi organizirala tudi dvodnevni seminar, ki ga bo 
vodil igralec in režiser Igor Žužek. 
Ker pa želimo člani sekcij tudi medsebojno sodelovati, bo na 
pobudo Stanka Mikole, predsednika sekcije Harmonikarski 
orkester organiziran skupen koncert z nazivom »Predstavimo 
se«, in sicer v petek, 30. maja 2013. 
Ženski zbor Kolorina pripravlja že 2. tradicionalni gregorjev 
koncert »Ne čakaj pomladi«, ki bo v Kulturnem domu Vojnik 12. 
marca 2014 z gostujočo Vokalno skupino in spiritu, ki sta lani 
prejeli odličji za izveden vokalni nastop. Tudi najmlajša sekcija 
instrumentalna skupina »Mali orkester«, v letu 2014 načrtuje 
samostojne koncerte in razna sodelovanja na drugih priredit-
vah. Sekcija BMK pa načrtuje izvedbo snemanja in pred-
stavitve novega videospota ter postavitev gledališko dramske 
predstave za otroke. 
V okviru društva deluje tudi Tehnična sekcija, ki šteje 3 člane 
in sodelujejo na vseh prireditvah v Kulturnem domu, ki jih je 
letno preko 60. 
Predstavljene so bile tudi spremembe, ki jih narekuje nov vel-
javen sporazum s SAZAS in prijava glasbenih prireditev. Pred-
sedniku društva Tomu Gorenšku in podpredsednici društva 
Petri Žgajner Pehar se je na predlog in soglasno izvolitev čla-
nov pridružila tudi nova podpredsednica Alenka Vodončnik. 
Župan Beno Podergajs se je v imenu občine zahvalil društvu 

za trud, sodelovanje, pripravljenost ter čestital predsedniku 
društva za dobro organizacijo dela. Čestitk so bile deležne 
tudi vse sekcije za njihove nastope in dosežke ter vsi, ki so 
sodelovali pri projektu Očistimo Slovenijo. Zahvalo za delo 
in sodelovanje so izrazili tudi g. Kuzman v imenu KS Vojnik in 
imenu predsednice KS Vojnik, Lidije Eler Jazbinšek. Občni zbor 
smo tako v prijetnem vzdušju zaključili po programu. 
Tudi v letu 2014 se bomo trudili in organizirali prireditve, ki 
bodo v vaše in naše zadovoljstvo. Veselimo se vaše podpore, 
predvsem pa obiska naših prireditev. 
 
 Alenka Vodončnik 
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Umetnost in  
kultura v Vojniku
V petek, 21. februarja 2014, sem imel čast prisostvovati 
na občnem zboru Kulturno umetniškega društva France 
Prešeren Vojnik kot predstavnik sveta KS Vojnik. Do 
pisanja teh vrstic me je spodbudilo spoznanje, kako malo 
vem (vemo), kakšen zaklad imamo v našem lepem kraju 
Vojniku.

Osebno nisem vedel, da to društvo združuje osem različnih 
sekcij. Posebno sem bil presenečen nad njihovimi skrbno 
pripravljenimi poročili, iz katerih sem spoznal, koliko truda 
je vloženega, da pripravijo neko prireditev, s katero nas 
razveseljujejo. 
Pri poročilu tehnične službe sem se pri podatku, da so v 
dvorani Kulturnega doma Vojnik gostili okrog šestdeset 
različnih prireditev, resno zamislil: »Koliko teh sem obiskal?« 
Večkrat sem se v dvorani spraševal, kje so moji sokrajani, da jih 
ni na prireditev, a sedaj vem, da bi moral najprej vprašati sebe. 

Za zaključek lahko zapišem, da bom z večjim spoštovanjem 
gledal na ljudi, na moje sokrajane, ki žrtvujejo ogromno 
prostega časa, da pripravijo neko prireditev z namenom, da 
nas duhovno obogatijo. Njihov trud jim lahko poplačamo 
samo z našo udeležbo na prireditvah. 
 

Franc Kuzman

Z občnega zbora KUD France Prešeren

Upokojenci v  
pomladnem vetru
Vesela pomlad je prišla. Je zimo res pust odgnal? Potrebno bo počakati, da pride cvetoči maj. Za nas, 
upokojence, pa pomlad prinaša novo upanje za druženje, izlete in vesele trenutke, ko se bomo dobili na 
kakšni »fešti«. 
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Teh srečanj in druženj bo v tem letu kar nekaj. Za nami je norčavi 
pust, dan žena in materinski dan. Praznovanje materinskega 
dne je bilo organiziran v torek, 25. marca, na kmečkem turizmu 
»ŠTRAUS« v Virštanju. Že 18. maja 2014 pa nas čaka enodnevni 
izlet v okolico Ptuja in nato na Ptujski gori maša, po maši si 
bomo priboščili poslušanje enournega koncerta. Na koncertu 
bomo videli in poslušali kar tri zbore, vsak od teh nam bo zapel 
po pet pesmi. Med temi tremi nastopajočimi zbori bo tudi 
Moški pevski zbor Nova Cerkev. Želimo, da se tega koncerta 
udeležimo v čim večjem številu. Zagotovljen je avtobusni 
prevoz, malica in kosilo. Turistični društvo Pavlovski vrh 31. 
maja 2014 organizira pohod Od kleti do kleti; če bo zanimanja 
dovolj, se ga bomo udeležili. Že v juniju ali juliju bo izlet v 
Italijo. O tem boste pravočasno obveščeni na oglasni deski in 
preko naših poverjenikov. 
Poudariti moram, da poleg izletov delujemo tudi po raznih 
sekcijah. Naš pevski zbor redno vadi in nastopa, strelci pridno 
trenirajo in tekmujejo in domov prinašajo medalje in pokale. 
Naši kegljači na vrvici pridno trenirajo in tekmujejo ter tudi oni 
dosegajo lepe uspehe. Pridno oblikujejo v naši Likovni delavnici 
»GLINA«. Srečujejo se vsak ponedeljek med 10.00 in 12.00 

v naših prostorih. Pridite in pridružite se jim. In ne nazadnje, 
kaj bi brez naših vrlih muzikantov Rudija Recka in Hermana 
Felicijana, ki nas razveseljujeta na vsakem srečanju in tudi na 
izletih. Da nismo pozabili na tiste onemogle in bolne, ki se 
srečanj in izletov iz zdravstvenih in drugih razlogov ne morejo 
udeležiti, smo že povedali, pa vendar bi še enkrat omenil, da 
smo jih obiskali pred božičnimi in novoletnimi prazniki in 
jim poleg tega, da smo jim zaželeli sreče in zdravja, podarili 
skromno darilo. Biti član Društva upokojencev je nekakšna 
vez med časom, ko smo hodili v službe, ko smo bili še pri polni 
moči, in sednjostjo, ko nismo aktivni in nam še kako prav pride 
kakšen obisk – klepet. Tudi ta klepet preko »Ogledala« naj nas 
spomni, da vendarle nis(m)o sami, da je med nami še vedno 
neka vez, pa čeravno je to na vsaka dva meseca, ko izide ta 
časopis in nas tako ali drugače povezuje in zbližuje. Vljudno 
vas vabim, da nas obiščite v naši pisarni vsako sredo ali petek 
med 9.00 in 12.00 ali pokličite na tel. 03-577-27-16, da malce 
poklepetamo. 
 

Predsednik DU 
Ivan Robačer 

Strelska liga 2014 končana
24. 3. 2014 smo končali s streljanjem s serijsko zračno puško 
v ligi 2014 Strelskega društva bratov Dobrotinškov Vojnik.

Strelska liga 2014 Strelskega društva bratov Dobrotinškov 
Vojnik je končana. Streljali smo 5 kol (krogov), vsak drugi teden 
po dvajset strelov in imeli neomejeno število poskusnih strelov. 
Sodelovali smo strelci, ki smo bili razdeljeni v tri tekmovalne 
skupine, in sicer: člani do 50 let, člani nad 50 let in članice. K 
sreči je v lanskem letu pristopilo k našemu društvu pet članic, 
tako da imamo tudi v tej kategoriji ekipo, česar do sedaj ni bilo.  
Po uspešnem in za nekatere manj uspešnem tekmovalnem 
delu smo podelili tri komplete medalj, in sicer: 
Kategorija članice: 
1. mesto: EVA STRAUS, 
2. mesto: NADA ČERENAK, 
3. mesto: ALJA RUPNIK; 
kategorija do 50 let: 
1. mesto: JANEZ PINTAR, 
2. mesto: ANDREJ PODGORŠEK, 
3. mesto: MATJAŽ ŽGAJNER; 
kategorija nad 50 let: 
1. mesto: MIROSLAV TERNOVŠEK, 
2. mesto: ŠANDOR PATKANJ, 
3. mesto: FRANC LEBIČ. 

Podelili pa smo tudi pokale za prve tri strelce, ki so slavili v 
skupni razvrstitvi, in sicer: 
1. mesto: JANEZ PINTAR z osvojenimi 714 krogi, 
2. mesto: ANDREJ PODGORŠEK z osvojenimi 695 krogi in 
3. mesto: MATJAŽ ŽGAJNER z osvojenimi 674 krogi.  
Po podelitvi pa smo najprej predebatirali pereče probleme v 
sklopu občnega zbora. Po poročilu predsednika in blagajnika 
društva smo sporazumno in soglasno izglasovali razrešnico 
dosedanjemu blagajniku (na njegovo željo in pobudo) Francu 
Kuzmanu. Na tem mestu se mu iskreno zahvajujemo za vestno in 
požrtvovalno delo v društvu. Imenovali smo novega blagajnika, 
in sicer Janeza Vidmarja. Poznejše druženje je potekalo v 
prijetnem vzdušju ob skromni zakuski. Že vnaprej se veselimo 
naslednje takšne prireditve oziroma tekmovanja. 
Ponovno pa vas pozivam, da se nam pridružite. Kot do sedaj, se 
je tudi v bodoče možno pridružiti našemu strelskemu društvu 
vsak ponedeljek od 19.00 do 20.30. Če pa ta prispevek bere kdo, 
ki je pripravljen donirati za našo dejavnost, ga bomo veseli, zato 
ga vabimo na obisk v naše društvo. Že s samo članarino 25 € 
nam lahko veliko pomaga. Hvala vsem, ki se boste odzvali. 
 

Predsednik SD bratov Dobrotinškov Vojnik 
Franc Lebič 
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Delavnice glinenih 
izdelkov
Društvo upokojencev Vojnik je decembra lani razširilo 
dejavnost še na delavnice glinenih izdelkov. Članice 
društva upokojencev smo za svoje delovanje uresničile 
zamisel, ki je tlela že kar nekaj mesecev.

Najprej je potekal teoretični del, nato pa smo se lotili še 
praktičnega, to je priprave medenih jedi. Pripravili smo različne 
jedi, kot so medeni obloženi kruhki, skutini mošnjički z orehi, 
s sirom in medom, polnjeni gratinirani šampinjoni z medom, 
krajnska klobasa, kuhana v trenu in medu, rezine piščanca 
v medeni omaki z banano in papriko, presna redeča pesa z 
medenim prelivom, strjenka s sadjem in medenim zrcalcem, 
sadni kruh in ajdovi medeni štruklji. Na koncu smo vse jedi tudi 
poskusili. 
Praktična delavnica je bila zelo uspešno izvedena, saj smo 
pripravili veliko jedi, pri katerih lahko uporabimo pridelani 
med. 
Zahvaljujemo se Gostišču Turist za izkazano pomoč pri izvedbi 
delavnice. 
 

Uroš Kovše

Golažijada z Jožki in 
Jožicami 
V Bistrici ob Sotli zelo priljubljen praznik Jožefovo praznujejo 
zelo izvirno. Na prireditvi v okviru Jožefovega sejma »Jožeki 
kuhajo golaž« so se letos pomerili že enajstkrat. Udeležba je 
bila mednarodna, kuhalo pa je 19 ekip.

Udejanjile smo jo s pridobitvijo dobre poznavalke – mojstrice 
tehnik obdelave in dela z glino, gospe Majde Schloser. Za 
doseganje znanja in dobrih rezultatov namreč potrebujemo 
strokovno vodenje. Skupina osmih udeleženk je v treh mesecih 
osvojila že kar nekaj spretnosti in tehnik, vendar kot pravimo, 
vaja dela mojstra. Naši glineni izdelki so po ocenah mentorice, 
gospe Majde, vedno bolj izpopolnjeni in unikatni. 
Navdušenje in veselje do ustvarjanja različnih glinenih izdelkov 
nas druži v prijetno skupino, skupno delo in sproščeno vzdušje 
pa nas motivirajo tudi v rekreativnem smislu. Prav zaradi tega 
želimo naše delavnice obogatiti, oziroma razširiti za novo 
skupino (8 udeležencev je namreč optimalno število), zato 
dajemo pobudo, da se člani društva upokojencev prijavijo v 
društveni pisarni. Ob zadostnem številu prijavljenih bo druga 
skupina lahko začela z delom takoj, tudi v popoldanskem času. 
 

Nataša Jodeh

Medena kulinarika 
V ponedeljek, 24. marca 2014, je Čebelarsko društvo Vojnik 
organiziralo praktično delavnico z naslovom »Medena 
kulinarika«, ki jo je izvedla Marija Arh Ivanšek. Predavanja 
so se udeležili čebelarji in čebelarke. 

Seveda to za nas ne bi bilo tako pomembno, če med kuharji 
ne bi vihteli kuhalnic tudi 2 ekipi naših fantov. Toni in Zoran 
ter Bogdan in Mojč, ki se skozi celo leto udeležujejo različnih 
kulinaričnih tekmovanj. Enkrat sta uspešnejša Bogdan in 
Mojč, drugič pa Toni in Zoran. Tokrat sta najboljši golaž izmed 
vseh ekip skuhala Toni in Zoran, ki sta tekmovala za Turistično 
društvo Frankolovo. Iskrene čestitke! Kateri izmed njih je bil 
»Jožek« ne vemo, smo pa ponosni, da so ponesli ime našega 
društva in kraja tudi čez mejo, saj so poleg domačih na prireditvi 
sodelovale ekipe tudi iz Hrvaške, Avstrije in Madžarske. 
Na Frankolovem letos v septembru pripravljamo že 4. golaž žur, 
in fantje so nanj povabili člane nekaterih ekip, ki so obljubili, 
da pridejo. Mogoče bo pa tudi pri nas mednarodna udeležba. 
Našim kuharjem želimo, da do takrat poberejo še nekaj nagrad 
ter še naprej uživajo v druženju in kuhanju te znamenite jedi. 
 

Irma Blazinšek 



Najboljši na 16. srečanju kvartopircev v Gasilskem domu Socka 
skupaj s predsednico PGD Socka Brigito Božnik in vodjo turnirja 
Borisom Žerovnikom

16. Kvartopirski  
turnir v Socki
Tudi letos je PGD Socka organiziralo tradicionalno, že 
šestnajsto srečanje kvartopircev. 

V Vojniku smo gostili 
strelce treh regij
Neglede da imamo malo in tehnično pomanjkljivo strelišče, 
smo bili izbrani za izvedbo strelskega tekmovanja. 

V torek, 7. 2. 2014, smo na našem strelišču izvedli 5. kolo lige v 
streljanju s serijsko zračno puško Koroško-Štajersko-Zasavske 
regije. Do sedaj so se takšna tekmovanja izvajala izključno na 
streliščih z večjim številom strelskih mest, letos pa smo tudi mi us-
peli pridobiti en termin. Gostili smo strelske ekipe Doliča, Zidane-
ga Mosta, Kisovca, Trbovelj, Male Breze nad Laškim, Velenja, Celja 
in seveda našega Vojnika. Glede na pomanjkanje prostora smo 
uskladili urnik z željami strelskih društev, da nismo imeli prevelike 
gneče. Vsaka ekipa je imela 4 ali 5 tekmovalcev. Glede na močne 
nasprotnike smo dosegli ekipno peto mesto, pri posameznikih do 
50 let pa 2. (Pintar Janez), 10. in 11. mesto. Pri posameznikih nad 
50 let smo zasedli 13. in 18. mesto. Stremimo k boljšemu rezulta-
tu, vendar trema in stara oprema strelcev in strelišča tudi naredijo 
svoje. Upamo na boljše rezultate v ligi, ki se prične jeseni. 
Veseli smo, da nam je uspelo pri izvedbi tega tekmovanja, v 
veliko pomoč je bil tehnično gledano (ogrevanje in delovanja 
pomikačev tarč) Branko Brežnik, ki je tudi naš strelec in skrb-
nik strelišča. Smo pa zaradi korektnega sojenja in v izogib na-
migom, da smo prirejali rezultate, k sojenju povabili Jožeta 
Jerama iz Strelskega društva Celje. 
Tako smo zadovoljili vse želje po korektnosti in natančnosti. Za 
dosežene rezultate pa so tako bili odgovorni sami strelci. 
Veseli bi bili še kakšnega takšnega tekmovanja, vendar ne v 
zimskem času, ker zaradi gretja včasih tudi malo zmrzujemo. Bi 
pa še enkrat povabil vse, ki imate veselje do streljanja in imate 
doma zračne puške, da se nam pridružite ob ponedeljkih od 
19.00 do 20.30 in po dogovoru ob četrtkih ob 18.00. Vabljeni 
tudi mlajši, saj nismo upokojensko strelsko društvo. Zato, mla-
di, le korajžno, pridružite se nam. 
 

Predsednik strelskega društva “Bratov Dobrotinškov” Vojnik 
Franc Lebič 

Na predvečer kulturnega praznika se je kot vsako leto tudi 
tokrat preko trideset igralcev iz Socke ter bližnje in daljnje 
okolice pomerilo v igranju „šnopsa“. Najboljši, ki so pokazali 
največ znanja in sreče, so prejeli pokale in praktične nagrade. 
Že drugo leto zapored je bil najuspešnejši domačin Bojan 
Blazinšek, drugo mesto je osvojil Milan Slemenjak iz Vitanja, 
tretje pa Franc Čerenak iz Socke. Naslov „srečnega poraženca“ 
si je priigral domačin Vlado Koprivnik. V prijetnem in 
sproščenem vzdušju so zmagovalci proslavljali še dolgo v noč. 

Egidij Čretnik 
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Pevci vseh treh POŠ so zapeli Zdravljico.

Kviz O Francetu Prešernu, ki so ga pripravili na POŠ šmartno.

Kjer so zvezdice doma gostiteljev POŠ Socka

Splet Ljudskih plesov POŠ Nova Cerkev
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Ta dan je bil namenjen skupnemu kulturnemu dnevu, 
za katerega je za vsaka POŠ pripravila delček skupnega 
kulturnega programa. 
Najprej so učenci POŠ Socka prijateljem iz Nove Cerkve in 
Šmartna zaigrali igrico Kjer so zvezdice doma. Sledila je 
slovenska himna, ki so jo zapeli pevci vseh treh šol. Učenci 
iz Nove Cerkve so zaplesali splet ljudskih plesov, znanje o 

OŠ Vojnik 

Srečanje ob  
kulturnem prazniku
Na POŠ Socka so na dan pred slovenskim kulturnim praznikom gostili učence In učitelje iz POŠ Nova 
Cerkev in Šmartno, kulturni dan v Socki. Najprej so učenci POŠ Socka prijateljem iz Nove Cerkve in 
Šmartna zaigrali igrico  

Francetu Prešernu pa so s kvizom preverili učenci iz Šmartnega 
v Rožni dolini. Sledil je še ogled šole in druženje po učilnicah.  
Druženje učencev z vseh podružnic so tokrat organizirali 
drugič. Lansko leto so obiskali podružnico v Šmartnem, 
prihodnje leto pa se veselijo obiska v Novi Cerkvi. 

Povzela: Lidija Eler Jazbinšek
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Zdrava šola
Ideja o šolah, ki promovirajo zdravje, se je oblikovala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije. 
V slovensko mrežo zdravih šol je sedaj vključenih že 268 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov iz cele 
države, med njimi tudi Osnovna šola Vojnik, ki se je zavezala, da bo z različnimi dejavnostmi in vsebinami 
zdravja dejavno krepila, omogočala in izboljševala zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, 
socialnem in okoljskem.

Letošnja rdeča nit slovenske mreže zdravih šol je medgenera-
cijsko sodelovanje, ki otroke nagovrja k še bolj pozitivnim 
medsebojnim odnosom, sprejemanju odgovornosti in ra-
zličnih vlog v razredu, družini in v svetu, spodbuja medseboj-
no sodelovanje otrok preko športa. 
Ciljem tega projekta v letošnjem letu veliko pozornosti namen-
jajo tudi v oddelkih podaljšanega bivanja OŠ Vojnik, kjer 
trikrat na teden poteka projekt Minute za zdravje, v okviru 
katerega se izvajajo različne športne, socialne in gibalne igre. 
Aktivnosti potekajo v šolski telovadnici ter na prostem. 
V mesecu marcu so izvedli projekt Recepti iz kuhinjskih predalov 
naših babic. Na pogovor so povabili babice in dedke ter izmenjali 
recepte o zdravi prehrani. Nastala je prava zbirka receptov. 
Medgeneracijsko druženje pa je potekalo tudi ob delavnicah 

izdelovanja pustnih mask, ki se ga je lepo število babic, dedkov 
in staršev. Nastale so čudovite maske. Učenci so bili navdušeni 
nad delavnico. Predvsem pa so bili veseli želodčki, saj so babice 
prinesle pustne dobrote (krofe, flancate, miške in celo torto). 
V oddelkih podaljšanega so se odločiči izdelati še družabno 
igrico NARAVA, (NE)jezi SE. Ob izdelavi igrice in igranju le-te se 
bodo pogovorili o skupni skrbi za okolje in kako se zavzema-
mo za čisto okolje. 
Načrtujejo pa tudi organizacijo Družinskega športnega 
popoldneva, kamor bodo povabili mamice in očete, dedke in 
babice, sestre in brate, vse, ki se jim bodo v pomladnih dneh 
želeli pridružiti pri športnih igrah na svežem zraku. 
 

Lidija Eler Jazbinšek

Ustvarjanje

Pustne maske, ki so nastale na medgeneracijskem druženju.

Maske Ustvarjanje

Dobrote po receptih iz kuhinjskih predalov ....



ŠO
LS

TV
OEtika in vrednote v  

vzgoji in izobraževanju
Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« temelji na prepričanju, da je eno od 
najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno 
ravnanje v vrtcih in šolah. Tam se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot 
in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes 
obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Cilji projekta: 
•	 Krepitev	 kompetenc	 vzgojiteljev	 in	 učiteljev	 za	 integracijo	

etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo. 
•	 Ozaveščanje	in	motiviranje	otrok	in	mladostnikov	za	odločan-

je in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. 
•	 Krepitev	stabilne	družbe,	ki	temelji	na	etiki,	vrednotah	in	znanju.	
Vrtec Mavrica Vojnik se je vključil v projekt Etika in vred-
note v vzgoji in izobraževanju z namenom izpolnjevanja po-
slanstva vzgoje in izobraževanja kot enega najpomembnejših 
podlag za oblikovanje stabilne družbe, ki temelji na etičnih 
standardih, vrednotah in znanju. 
Vrednote so eden izmed najpomembnejših psiholoških sestavnih 
elementov delovanja človeka. Če pogledamo definicijo vrednot, 
govorimo o vrednoti kot tistem, čemur posameznik priznava ve-
liko večjo načelno vrednost in zato tej stvari daje prednost. 
Iz vrednot izhajajo tudi osebnostne kvalitete, standardi in načela, 
prav tako pa tudi gonilo, ki vpliva na naše delovanje in odločitve. 
Vsi ljudje živimo na podlagi naših vrednot, če si to priznamo ali ne. 
 
Cilji vrtca: 
•	 ozaveščati	temeljne	življenjske	vrednote;	
•	 vrednote	živeti	in	čutiti	skupaj	z	otroki;	
•	 spodbujati	k	moralnim	ravnanjem;	
•	 vrednote	ponotranjiti	in	jih	udejanjati;	
•	 soustvarjati	spodbudno	klimo	z	vsemi	deležniki	vrtca.	
 
Osnova za to je vsekakor spoštovanje sebe in drugih ljudi. 
Projekt vsebuje deset modulov: 
•	 ZNAJE	IN	MODROST;	
•	 INTEGRITETA;	
•	 HUMANOST;	
•	 SKRB	ZA	SOČLOVEKA;	
•	 DELO	ON	USTVARJALNOST;	
•	 KULTURA;	

•	 TRADICIJA;	
•	 ŽIVLJENJE,	NARAVA,	ZDRAVJE;	
•	 UNIVERZALIZEM;	
•	 PRAVIČNOST.	
 
Pričeli bomo z modulom ZNANJE IN MODROST, ki ima nasled-
nje poddomene: 
•	 resnica;	
•	 miselna	odprtost;	
•	 razumnost;	
•	 perspektiva;	
•	 odgovornost;	
•	 ljubezen	do	učenja	in	znanja;	
•	 zmernost.	
Znanje in modrost sodita med temeljna vodila stabilne in srečne 
družbe. Znanje zajema poznavanje informacij, dejstev, opisov, 
spret nosti in veščin, ki jih pridobimo z izkušnjami, vzgojo in izo-
braževanjem. 
Modrost združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkušn-
jami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom. 
Modrost v povezavi z znanjem in drugimi vrednotami omogoča 
globlje in bolj učinkovito razumevanje, vpogled, presojo in sveto-
vanje tudi o najbolj težavnih, kompleksnih in negotovih vprašanjih. 
Znanje pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporablje-
no, če je torej uporabljeno razumno in etično. 
Tako bomo z lastnimi zgledi in spodbudnimi dejavnostmi 
vrednote ozaveščali že v zgodnjem otroštvu in otroke pripravl-
jali, da bodo v kasnejšem življenju znali opazovati svet in ga 
sprejemati z določeno mero kritike. Tako bodo lahko ločili med 
tistim, kar je dobro, in tistim, kar jim škoduje. 
Osnova za to je vsekakor spoštovanje sebe in drugih ljudi. 
Vrednote, ki jih živimo, bo otrok prevzel spontano. Ni namreč 
dovolj samo govoriti, ampak tudi tako čutiti. 

Katarina Antloga,

Ena izmed skupin Vrtca Mavrica.
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Učenci smo bili razvrščeni v skupine.

Samostojno delo Določanje DNK
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Objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe 
vrtca za šolsko leto 2014/2015.

V četrtek, 13. 2. 2014, smo imeli naravoslovni dan na temo ge-
netika, ki ga je organizirala ga. Polona Bastič. Izvajal se je kar 
v šoli, in tam smo veliko izvedeli o dedovanju, rodovnikih, v 
učilnici za kemijo smo celo ločili molekulo DNK rastline (v 
našem primeru brokolija) ter poslušali zelo zanimivo preda-
vanje izkušenega mag. Semirja Čopiča, dipl. zdravstvenega 
delavca in reševalca, doma iz Ljubljane. Povedal nam je veliko 
o krvodajalstvu, krvnih skupinah in njegovi službi. Zagotovo 
se bomo na to predavanje in na celotni naravoslovni dan še 
kdaj spomnili, saj smo izvedeli veliko zanimivih stvari, ki nam 
bodo še kdaj prišle prav v življenju. 
V petek in soboto, 14. in 15. 2. 2014, pa smo imeli informativni 
dan na različnih srednjih šola. Tam so nam ravnatelji, učitelji pa 
tudi dijaki predstavili programe in dejavnosti, ki se izvajajo na 
šolah. Tako je vsak od nas izvedel veliko informacij, in na pod-
lagi teh se bomo morali odločiti za šolo, ki jo bomo obisakovali 
v naslednjih letih.  

Sonja Marguč, 9. b, OŠ Vojnik 
Foto: Rebeka Žagar

Šola v naravi
Šestošolci OŠ Vojnik smo od 10. do 14. 3. 2014 skupaj z 
našimi učitelji odšli v zimsko šolo v naravi na Rogli.

Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2014/2015 bo potekal od 
ponedeljka, 7. 4. 2014, do petka, 11. 4. 2014, 
v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne delavke) 
od 8.00-15.00 ure in v sredo do 17.00 ure. 

Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na spletni 
strani Vrtca Mavrica Vojnik. 
Vpis bo potekal za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik. 

Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. zako-
nitih zastopnikov (EMŠO …). 

Info.: Svetovalna delavka: Martina Ošlak, tel. (03) 780-00-21 in 
tajništvo, tel (03) 780-00-00 
 

Ravnateljica:  
Simona Žnidar 

Živahni teden za  
devetošolce OŠ Vojnik
Devetošolci OŠ Vojnik smo imeli zanimiv teden, v katerem 
so doživeli toliko novega in predvsem lepega.

V sredo, 12. 2. 2014, smo devetošolci OŠ Vojnik v okviru kul-
turnega dneva, ki ga je organizirala ga. Emilija Kladnik Sorčan, 
odšli v Opero Maribor, kjer smo si ogledali opero Ljubezenski 
napoj. Odpeli so jo v tujem jeziku, vsebino smo pa spoznavali 
prek podnapisov v slovenščini ter v odlični izvedbi nastopa-
jočih. Po večurni predstavi smo bili vsi navdušeni nad tem, kar 
smo doživeli. Priporočamo, da si opere ogledajo tudi naslednje 
generacije. 

Ko smo prišli na Roglo, nas je zelo zeblo, ampak vreme je bilo 
vsak dan bolj sončno, zato nam je bilo zelo vroče. Najprej smo 
odložili smuči v posebno kočo. V prenočišču Jelka smo se 
namestili in šli na kosilo. Po počitku smo se trikrat s smučmi 
spustili po progi ˝Uniorček˝ in se razdelili v skupine. Po večerji 
smo se zbrali, da so nam učitelji povedali, kako bo smučanje 
potekalo. V torek in vse druge dni smo se zbudili ob 7.00 in 
odšli na zajtrk. Potem smo odšli na smučišče za tri ure, vmes 
pa smo imeli pavzo. Po kosilu smo imeli počitek in takoj za tem 
dve uri smučanja. Sledile so dejavnosti, in sicer sankanje, ogled 
filma ali plezanje, po večerji pa sprostitvene dejavnosti: vaje v 
telovadnici, disko in ogled dokumentarnega filma o Afriki. V 
petek dopoldan smo imeli aktivnosti po urniku, nato pa je sle-
dila predstavitev staršem, kaj smo delali ta teden. Po podelitvi 
priznanj v Snežni dvorani smo nekateri šli na avtobus, drugi pa 
s starši domov. Veliko smo se naučili in se imeli lepo, seveda pa 
je bilo tudi zelo naporno. 

Mia Marguč, 6. a 
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Udeleženci angleškega vikenda

Babičina kuhinja vrtca Mavrica Vojnik na Altermedu.
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S tem naslovom je Vrtec Mavrica iz Vojnika predstavil primere 
dobre prakse na sejmu Altermed, kjer sodelujejo vsako leto.

Angleški vikend  
na OŠ Vojnik
»Angleški vikend« je vikend, ki je namenjen učencem 8. in 
9. razreda. Udeležilo se ga je 50 učenk in učencev, ki imajo 
povprečno oceno iz znanja angleščine 4,5 ali več. Z delom 
smo pričeli v petek, 31. 1. 2014, ob 14. uri. 

Pridružila se je predavateljica Kirsten Hempkin z Univerze v 
Mariboru. Ker je po rodu Škotinja, so otroci spoznali narečje, 
s katerim se pri pouku ne srečajo. Ob 18. uri so si v Mariboru 
ogledali muzikal, ki so ga pripravili dijaki II. gimnazije Maribor. 
Predstava je bila odlična. O njej so se lahko na poti domov 
pogovorili z učiteljicami: Nevenko Drofenik, Dragico Filipčič, 
Vesno Kolin in Jelko Kralj. Večerji v naši jedilnici je sledil ogled 
angleškega filma z angleškimi podnapisi. Vsebina filma je bila 
izhodišče za dve delavnici, ki so ju pod budnim očesom gospe 
Šarlah vodili predsednik šolskega parlamenta Tim Krhlanko ter 
podpredsednica Lara Đorđević in kot gosta naša bivša učenca 
Tilen Dobovičnik in Marjeta Štrljič. V zgodnjih jutranjih urah 
smo končno malo potonili v spanec. 

Vzgojno delo v našem vrtcu temelji na spoznanju, da boga-
to in spodbudno učno okolje omogoča otroku izkušnje, ki so 
pomembne za ves njegov razvoj - vseživljenjsko učenje. 
Velikokrat si postavimo vprašanje,kako otrokom privzgojiti 
odgovorno vedenje, pozitiven odnos do … 
Otrokom je potrebno postavljati smiselne zahteve in postavl-
jati probleme, pri katerih so aktivni udeleženci in pridobivajo 
izkušnje, spoznanja ter jih čustva tako angažirajo in pripeljejo 
do aktivnega učenja. 
Prepletli smo zdrav način prehranjevanja s preteklostjo, izroči-
lom in ljudskimi običaji. 
Tako smo si zadali naslednje naloge, ki smo jih do sedaj real-
izirali; 
•	 Nabiranje	kostanja	in	peka	ter	kuhanje	le	tega.	
•	 Prehrana	ob	Martinovem	času	-	priprava	polnjenih	jabolk.	
•	 Tradicionalni	slovenski	zajtrk	-	priprava	medenjakov	in	pol-

nozrnatih žemljic. 
•	 Ob	 aktivnostih	 na	 temo	 zdrava	 prehrana	 smo	 pripravili	

zelenjavno juho, jabolčno čežano, polnozrnate palačinke ter 
spoznavali in uživali različne vrste čaja (kamiličen, bezgov, 
lipov) ter zeliščne čaje iz naše gredice, sladkane z medom. 

•	 Trenje	orehov,	lešnikov	in	prepevanje	ljudskih	pesmi	ob	tem.	
•	 Pripravimo	in	posušimo	sadje	-	sadni	krhlji.	
•	 Spoznavanje	jedi,	ki	so	zaznamovale	predprazničen	in	praz-

ničen čas - priprava kvašenih parkeljnov, medenjakov ob 
Miklavžu, priprava različnih piškotov, sadni kruh. 

•	 Obisk	kmetije	in	spoznavanje	krušne	peči	ter	priprava	kruha.	
Ob tem projektu smo se povezali z našo okolico in spoznavali 
dediščino naših prednikov ter se aktivno vključili v proces pri-
prave različnih avtohtonih slovenskih jedi. 
Ob tem so bili otroci aktivni soudeleženci procesa in so vzpo-
stavljali pozitivne interakcije z vsemi odraslimi osebami, ki so 
sodelovale v tem procesu. 

Strokovni delavki: Romana Suholežnik  
in Petra Narobe ter otroci 

Po pravem angleškem zajtrku so se začele tri delavnice – glas-
bena, in sicer pod vodstvom gospe Vesne Kolin, na kateri so 
otroci sami napisali besedili za dve znani glasbeni podlagi, 
na prav poseben način so otroci angleščino obdelali z gos-
po Matejo Novak, z gospodom Grego Rojcem pa so pripravi-
li tradicionalno ameriško pecivo, ki so ga z mlekom servirali 
staršem ob zaključku dejavnosti. Ob 10. uri sta besedo prevze-
la predstavnika ameriške ambasade. 

Milena Jurgec

Noč branja – praznik  
za ljubitelje lepe knjige
V petek, 7. 3. 2014, se je ob 18. uri pričela Noč branja za 
učence predmetne stopnje OŠ Vojnik, končala pa se je v 
soboto, 8. 3. 2014, ob 10. uri. To je noč, ki se je veselijo lju-
bitelji branja in ljubitelji druženja ob knjigi. Vodja projek-
ta je Ivanka Krajnc.
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Anja Štefan, gostja na Noči branja
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Letošnja Noč branja je bila posvečena ljudskemu izročilu, ljud-
ski pravljici, ljudski pesmi in običajem. Vstopnica na noč branja 
sta bili prebrana knjiga s slovenskimi ljudskimi pravljicami ali 
pesmimi in spoznavanje ljudskega običaja. Učenci so prebra-
li knjigo in se o vsebini pogovorili z učitelji slovenščine ali s 
knjižničarko. Doma so poiskali podatke o slovenskih ljudskih 
običajih oziroma običajih v naši okolici. Naredili so plakate s 
pisnimi in slikovnimi podatki. Zajeli so celo paleto običajev: tr-
gatev, martinovanje, ličkanje koruze, koledovanje, jurjevanje, 
pustovanje, koline, florjevanje, pletenje z vrbovimi vejami itd. 
Nekateri so nalogo naredili s pomočjo računalnika in spletnih 
strani, drugi so uporabili domače vire in fotografije. Vse to so 
predstavili na razstavi pred jedilnico, kjer si prispevke lahko 
obiskovalci šole ogledajo in mogoče koga na fotografijah tudi 
spoznajo. Za razstavo je bila odgovorna Milena Jurgec. 
Po prihodu v šolo so si učenci uredili svoje postelje v učilnicah, 
ki so se spremenile v njihove spalnice. 
Nato se je pričel zelo zanimiv in čudežni pravljični večer z 
odlično pripovedovalko in zbirateljico pravljic ter seveda tudi 
literarno ustvarjalko Anjo Štefan. Učenci so se zbrali v čudovi-
to urejeni knjižnici. V uvodu so nastopili ljudski godci Joškova 
banda, ki so prisotne s svojim načinom igranja lepo uvedli v 
pravljični večer. Anja Štefan je pripovedovala zelo doživeto, 
predstavila je tuje in slovenske ljudske pravljice. Učencem je 
bilo njeno pripovedovanje zelo všeč. Bralce je v pravljični uri 
obiskal župan Benedikt Podergajs. 
Sledila je večerja, nato pa delavnice. Učenci so ustvarjali v štirih 
delavnicah, in sicer v dramski (vodja Majda Rojc), plesni (Milan-
ka Kralj), delavnici ljudskih iger (Amalija Kožuh) in izdelavi ljud-
skih instrumentov (Jože Žlavs). Po večerni malici so bralci odšli 

v svoje ‘’spalnice’’, kamor so prišli učitelji in jim prebrali nekaj iz 
njihovih priljubljenih knjig, nato so brali še učenci sami, seveda 
pa je temu sledilo tudi kratko spanje. 
Zjutraj so učenci po zajtrku izpolnili evalvacijske liste, pospravi-
li učilnice in se zbrali na zaključni prireditvi v jedilnici šole, kjer 
so svoje delo v delavnicah predstavili staršem. Učenci so bili 
zelo zadovoljni s programom Noči branja, njihovi starši pa s 
prikazom dela v delavnicah. 
 

Milena Jurgec 
Foto: Simona Šarlah

Brezplačne počitniške 
ustvarjalne delavnice za 
otroke in odrasle
Na OŠ Frankolovo je Občina Vojnik 24. in 26. februarja or-
ganizirala počitniške ustvarjalne delavnice za otroke.

Učenci so z veseljem prisluhnili ...

Ker se je bližal materinski dan, smo izdelovali rožice iz tršega 
papirja, pritrjene na lesenih palčkah, ter ogrlice iz lesenih perl. 
Seveda nismo pozabili na pusta, zato so predvsem fantje na-
vdušeno izdelovali pustne maske. 
Skupne urice smo popestrili tudi s kvizem, ugankami in 
družabnimi igrami. Čas smo namenili druženju in spoznavan-
ju. Otrokom smo želeli z organizacijo otroških delavnic pričara-
ti veselje in zbuditi zanimanje za umetniško ustvarjanje. 

 
Lea Guček 

Slovenske ljudske pravljice 
so navdušile mlade bralce
Pravljicam, ki otroke spremljajo od najzgodnejšega otrošt-
va, je bil namenjen letošnji projekt, v katerega se vključu-
je vedno več mladih bralcev razredne stopnje OŠ Vojnik s 
podružnicami. 

S projektom Noč branja želimo motivirati učence in razvijati bral-
no pismenost v tej smeri, da bodo naši učenci kvalitetno preživl-
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Ko se učilnica spremeni v bralni kotiček in spalnico

Blazinice za noč branja
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jali prosti čas. Projekt izvajamo na naši šoli že sedmo leto. V tem 
času smo razvili več razvojnih faz, pri čemer je pomembno vlogo 
tudi v smislu podpore dala ravnateljica OŠ Vojnik ga. Majda Rojc. 
Pri izvedbi projekta je zelo pomebna medsebojna sodeloval-
na povezanost tako med učitelji, učitelji in učenci ter učenci 
in starši. Brez dobrega sodelovanja teh relacij ne bi bilo dobre-
ga projekta. Kvalitetna izvedba projekta se kaže v vse večjem 
številu mladih bralcev, ki jih pridobivamo s projektom tako na 
razredni kot na predmetni stopnji. S tem se veča tudi potreba 
po sodelujočih učiteljih in drugih delavcih šole. Vodja projekta 
s timom organizira, vodi, načrtuje, spremlja in razvija projekt, s 
tem pa tudi uresničujemo zastavljene cilje, ki jih umeščamo v 
razvojni načrt. Pri evalvaciji projekta se kažejo vidne pozitivne 
spremembe, saj učenci potrjujejo, da se projekta udeležijo v 
večji meri zaradi lastnega bralnega interesa, kar je tudi eden 
izmed ciljev zastavljenega projekta. 
Učence skozi projekt motoviramo na različne načine, s tem pa po-
skušamo vplivati tudi na kvalitetno preživljanje prostega časa. Dr. 
Pšundrova razlaga, da je prosti čas mladega človeka, ki mu ostaja 
po učenju in delu, brez vrednosti, če nima ustvarjalne vsebine. 
Vsebino prostega časa pa oblikujeta tudi šola in družina. 
Veseli nas, da nam je letos s projektom Noč branja znova us-
pelo pridobiti mlade bralce, obdržati vztrajne in jih navdušiti 
za slovensko otroško in mladinsko literaturo. Lahko rečem, da 
je letos sodelovalo rekordno število otrok, kar 142 učencev 
razredne stopnje. 
V upanju, da vsem nam ostane knjiga še naprej prijateljica, 
bomo s skupnim timskim delom, danimi predlogi in pobuda-
mi nadgradili naš projekt in ga poskušali s kakovostno spod-
budo mladim bralcem vsako leto narediti zanimivega. 
 

Anka Krajnc

Uspelo nam je  
- priklicati pomlad
Letos je v Novi Cerkvi potekal 27. pustni karneval. Sprevod 
maškar se je pričel pri najmlajših, najmanjših, najnežnejših 
bitjih, ki so na povorki skočila v žuželke, v pikapolonice. 

Pikapolonice so nas ponesle v srečno, sončno in toplo pomlad. 
Nastale so pod vodstvom Milene, Tatjane in Maje v enoti Vrtca 
Nova Cerkev. Za drobnimi, prijaznimi in srečnimi pikapoloni-
cami sta mami sovi Klavdija in Lidija pripeljali pisano druščino 
mladih razigranih sovic iz Vrtca Frankolovo, katerih kostumi 
so nastali v ustvarjalnih delavnicah strokovnih delavk, staršev 
in otrok. Sovice so s svojo barvitostjo in igrivostjo razveselile 
vsakogar, tudi junaka snežaka. Za nami je dolga snežna zima. 
Snežaki so rastli pri vsaki hiši in predvsem na vrtčevskem ig-
rišču. Vsak dan se je nekdo na novo rodil ter otrokom lepe spo-
mine pustil. Zato so vanje skočili, se v njih dobro počutili in 
tudi kakšen korenček izgubili najstarejši otroci iz Vrtca Mavrica 
Vojnik pod vodstvom Damijane in Polone. Otroci enote Vrtca 
Socka so lani nov šolski učni čebelnjak pridobili. Zato so malč-
ki v vrtcu z vzgojiteljicami Lilijano, Janjo in Niko medeni vrt z 
zdravilnim ameriškim slamnikom posadili. Kakor skozi vso leto, 
so tudi na karnevalu za snežake, sovice, pikapolonice, ameriške 
slamnike in druge otroke skrbele vile letnih časov – strokovni 
delavci. Vile Pomlad, Poletje, Jesen in Zima so se s svojo čarob-
nost pričarale v Vrtcu Mavrica Vojnik. Vsak strokovni delavec 
je prispeval svoj vilinski del, in nastale so vile letnih časov. Vile 
so oživele na karnevalu, vendar bodo na vsak pomladni, po-
letni, jesenki in zimski dan prišle pozdravit otroke … Skupaj 
nam je uspelo priklicati pomlad, medtem ko snežna vila skupaj 
s snežaki: 
•	 nabira	nove	moči	za	nov	sneg,	ki	nam	bo	že	letos	zapadel,	
•	 opazuje	čudovito	delo	vile	Pomlad.	
 

Anja Leskovar 

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik v Gorenju nad Zrečami

Skupinska slika

Pustno rajanje za otroke
Društvo MOST MLADIH je neprofitna organizacija in de-
luje od leta 2011. Namen društva je zapolniti prosti čas 
otrok in mladine, jih spodbujati pri različnih aktivnosti, se 
družiti brez računalnika in televizije, se medgeneracijsko 
povezovati ter ustvarjati. 

se odpeljali v Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Gorenje 
nad Zrečami, kjer smo preživeli vikend. Popoldan smo imeli sk-
upno vajo, naslednji dan pa vaje po skupinah. Kljub napornim 
vajam vsak dan, ki so bile zelo uspešne, so nam spremljevalci 
pripravili tudi zanimiv in z glasbo napolnjen kulturni program 
ter različne igre. S temi intenzivnimi vajami smo se pripravlja-
li na številne nastope, ki nas čakajo še v tem letu. 24. 4. 2014 
imamo koncert zborov OŠ Vojnik ter podružnic, sledi Pesemca, 
revija pevskih zborov v Celju, obisk na Češkem, kjer se družimo 
in prepevamo z našimi češkimi prijatelji ... Poleg naše zboro-
vodkinje so nas spremljali g. Aleš Kolšek, ga. Milena Jurgec ter 
korepetitor g. Uroš Jurgec. Vrnili smo se v nedeljo popoldan ter 
veselo odšli domov, saj so sledile počitnice. 

Sonja Marguč, 9. b

Svoje hlebčke bodo  
pekli tudi v Vojniku
Kruh velja za enega najstarejših pripravljenih živil, saj prvi 
dokazi o peki kruha segajo kar 30.000 let nazaj. Osnovno 
živilo, brez katerega si marsikdo ne more predstavljati 
življenja, bodo tokrat v okviru vseslovenskega natečaja 
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2013/14 v ponedeljek, 
17. 2. 2014, spoznavali otroci iz Vrtca Mavrica v Vojniku. 
Tam bo namreč potekala delavnica z naslovom »Od zrna 
do kruha«, ki jo bo izvedla poznavalka slovenskega izroči-
la Tanja Gobec iz zavoda Etno eko.
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Naše dogajanje lahko spremljate tudi na facebook strani MOST 
MLADIH. Starši in otroci so nas v treh letih delovanja pozitiv-
no presenetili z obiskom naših programov, kot so: ustvarjalne 
delavnice, igranje namiznih iger, športne igre in gledališka 
predstava LUČKA v decembrskem času. 
Po krajšem premoru smo aktivne prostovoljke organizirale 
PUSTNO RAJANJE ZA OTROKE, ki se je odvijalo na pustno 
soboto, 1. marca, od 17. ure do 19. ure v prostorih SQUASH 
KLUBA VOJNIK. Za okrasitev prostorov je poskrbela Klavdija, 
glasbo je izbral DJ OTOSHI, animatorka Mateja je popestrila 
program tudi z baloni za oblikovanje, Tina pa je imela dolgo vr-
sto pri poslikavi obraza. Krofe, sokove ter nagrade za najlepše 
maškare smo pridobili od podjetnikov in društev, ki so nas z 
zanimanjem podprli pri izvedbi pustovanja. Tako smo skupaj 
lahko popestrili pustno soboto našim najmlajšim. Nagrado za 
najizvirnejšo masko je prejel ROBOTEK na sliki. 
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za pripravljenost sodelo-
vanja v obliki prispevkov, donacij praktičnih nagrad in dobro voljo! 

Simona Matko

Intenzivne pevske vaje v 
Gorenju nad Zrečami
Učenci Osnovne šole Vojnik, ki radi prepevamo, sodelu-
jemo v zborih naše šole. Mladinski pevski zbor ima vsako 
leto tudi intenzivne pevske vaje, kjer se pripravi na ra-
zlične nastope. Tudi letos smo imeli take vaje vikend pred 
počitnicami.

Od petka, 21. 2., do nedelje, 23. 2. 2014, smo pevci Mladins-
kega pevskega zbora OŠ Vojnik, ki ga vodi ga. Emilija Kladnik 
Sorčan, odšli na intenzivne pevske vaje. V petek ob 12. uri smo 
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Gre za projekt, ki je del natečaja 
že od samega začetka in je iz leta 
v leto bolj priljubljen med zavodi. 
»Otrokom je najbolj všeč, da lahko 

sami ustvarjajo in da so pravzaprav vpleteni v celoten proces 
peke kruha. Prav prijetno jih je gledati, kako čakajo na svoj hle-
bček kruha«, je svoja opažanja strnila izvajalka delavnice Tan-
ja Gobec in nam zaupala, da je najboljši kruh narejen iz sveže 
zmletih zrn pire. 
Slušatelji in peki hlebčkov kruha bodo poleg otrok tudi nji-
hovi starši iz Vrtca Mavrica v Vojniku. Malčki bodo tako počasi 
odkrivali skrivnosti testa, ki se zanimivo lepi na prste, kamnov, 
s katerimi so včasih mleli žito, vonjali prve dišave sveže pečen-
ega kruha, starši pa se morda spomnili časov, ko so kruh po-
magali peči svojim staršem. 
Več informacij je na voljo na naslovu info@planet-zemlja.org 
ali 01 620 25 22. 
 
O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/
vrtec 
Cilj projekta Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, ki poteka že 
od leta 2010, je pomagati vzgojno-izobraževalnim ustanovam 
na poti k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega 
izročila Slovenije, razvoju zdrave samopodobe posameznika 
ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in 
narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi 
odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, post-
al način življenja. 
V natečaju tudi letos sodelujejo priznani slovenski strokovn-

jaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju 
varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete 
bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanst-
vene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, 
Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko,Gradbenega 
Instituta ZRMK se je projektu letos pridružil tudi GoodPlace 
- zavod Tovarna trajnostnega turizma, Jarina - zadruga za raz-
voj podeželja, zavod VISTA iz Murske Sobote, Zavod 112 -za-
vod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga in svetovno 
gibanje Food Revolution. Med projekti so tudi taki, ki uživajo 
podporo predsednika republike, nekateri pa potekajo tudi 
na evropskem nivoju. 
V natečaju je doslej sodelovalo preko 180 zavodov, naziv jih 
je pridobilo preko 120, v njem pa je aktivno sodelovalo prek 
32.000 otrok, mentorjev in staršev. 
 
O društvu Planet Zemlja 
Društvo Planet Zemljaže sedmo leto deluje na področju os-
veščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do 
okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na pol-
juden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte 
in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki 
deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave in Za-
konu o varovanju okolja. 

Več informacij: 
info@planet-zemlja.org 
www.planet-zemlja.org 
FB: Društvo Planet Zemlja
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Hiperbarični center AHA 
Celjska c. 24b, 3212 Vojnik

t: +386 41 675 666
w: www.hbot.eu

Prvi na Štajerskem!

Hiperbarična kisikova komora
- znižuje krvni tlak in holesterol, odpravlja kronično utrujenost poveča delovno storilnost, 
- blagodejno vpliva na mišična tkiva, sklepe, bolečine v mišicah, regenerira mišično tkivo in notranje organe,
- odpravlja bolečine v vratu, kolkih, medenici, gležnjih, lajša simptome revmatizma, artritisa in osteoporoze,               
  pomaga pri okrevanju po možganski kapi,
- zavira proces staranja celic, gladi gube, ter pomlajuje, razstruplja telo, učinkuje protistresno,
- zmanjšuje telesno težo, blagodejno vpliva na kožo, pomaga pri odpravi celulita, strij in brazgotin, 
- zmanjšuje napetost in utrujenost v telesu,
- pomaga pri do 7x hitrejšem celjenju in okrevanju po športnih poškodbah, 
- odpravlja utrujenost po napornih treningih, zmanjšuje napetost in utrujenost v mišicah, mišice so bolj prožne in   
  pripravljene na obremenitve.
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Marjan Kovač, direktor KZ Celje
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Kot pravi Kovač, ni nikoli 
razmišljal o tem, da bi vstopil 
v politiko: »Zaradi ljubezni 
do poklica sem se leta 1988 
pridružil kmečki zvezi, ta se 
je kasneje preoblikovala v 
ljudsko stranko. Od začet-
ka sem bil dva mandata v 
upravnem odboru ljudske 
stranke, v tem času pa smo 
ustanovili vojniški odbor, kjer 
sem predsednik. Že 5. man-
dat smo zmagovita stranka, 
morda tudi zato, ker v občin-
skem svetu nismo delovali 
zgolj ali pa samo politično.« 
Poudarja, da so znotraj SLS 
uresničili vse zastavljene cilje, 

občina pa se je tako v zadnjih letih tudi zelo spremenila. »SLS je 
imel vsekozi večino v občinskem svetu, zato smo vse pobude in 
sklepe lažje izpeljali. Nismo bili absolutisti, ves čas smo bili odpr-
ti še za dobre predloge iz drugih strani. Tako smo si pridobili ve-
liko zaupanje, naši sklepi pa so bili tudi zato največkrat potrjeni z 
večino,« pravi Kovač. Tako ima Vojnik danes drugačen, prijaznejši 
izgled kot pred leti: »Imamo svojo kmetijsko zadrugo, ki je za kraj 
precejšnjega pomena, pa novo šolo in vrtec, zdravstveni dom in 
banko ter nenazadnje svojo poslovno cono,« pojasnjuje Kovač in 
dodaja: »Ves čas smo spodbujali razvoj kmetijstva in z vzrejo živine 
dosegli, da se hribi in okolica niso zaraščali. Medtem ko je število 
živine leta 2000 drugod upadlo, smo beležili mi 1,5-odstotno po-
večanje. To je bil dokaz, da smo pravilno nastopili in da zaraščeno-
sti danes nimamo.« 
 
Pločnik do Arclina prioritetna naloga 
Ogromne napore so v Vojniku vložili tudi v gradnjo protipoplavne 
zaščite, pri čemer je veliko doprinesel tudi takratni SLS-ov minister 
za kmetijstvo in okolje, Janez Podobnik. »V enem letu nam je uspelo 
narediti ogromno, v sklopu zaščite pa nameravamo v bližnji prihod-
nosti zgraditi še dva zadrževalnika iz Tomaža; projekti so pripravlje-
ni, finančna sredstva bo zagotovila država. Vojnik je sicer varen pred 
velikimi vodami, v prihodnje bo treba posrbeti še za varnost Arcli-
na,« poudarja Kovač, ki pa je nekoliko bolj zaskrbljen zaradi (pre)dol-
go pričakovanega pločnika do Arclina. Dvajsetletna zgodba, ki še 
danes ni dobila epiloga, je bodisi predmet namernega zavlačevan-
ja bodisi nesposobnosti državne javne uprave, da požene kolesje 
naprej. »Ne vem, ali je težava lastništvo ali kaj drugega, pločnik od 
Tuš centra do Arclina je nujno potreben, da zagotovimo varnost 
prebivalcev in pohodnikov. Občina Celje sicer načrtuje še izgradnjo 
pločnika iz Škofje vasi do Arclina, s pomočjo sredstev iz EU pa nam-
eravamo ob Savinji urediti še sprehajalno pot,« dodaja Kovač. 

Vojnik sinonim za prijaznost
Pa za domačnost in gostoljubje. Severno od knežjega Celja je za to dnevno zaslužnih več kot 8000 prebivalcev 
iz treh krajevnih skupnosti – Frankolovega, Vojnika in Nove Cerkve. Za to poskrbijo s prireditvami, urejenostjo 
okolja in pridobitvami. Imajo nove šole, nove telovadnice, kmetijsko zadrugo, poslovno cono in še marsikaj. 
Po besedah predsednika območnega združenja SLS Marjana Kovača, sicer direktorja KZ Celje, Vojnik dobiva 
vidno mesto v slovenskem turističnem zemljevidu. 

 
Odprti za inovativne programe za mlade in starejše 
Dober glas gre v deveto vas, in morda je prav ta botroval k temu, 
da se v SLS vključuje vse več mladih: »Vsa leta smo edina stranka, ki 
so mlade spustili tako daleč, da so člani Občinskega sveta. Pričaku-
jem, da bodo drugo leto na volitvah dobili še več glasov,« pove 
Kovač. V občinskem odboru SLS in nasploh v občini Vojnik so sicer 
odprti za vsak napredek, za vse inovativne programe, predvsem za 
tiste, ki zadevajo starejše in mlade. »Časi so se spremenili, mlade 
bi želeli usmeriti v športne aktivnosti in v druge, samozaposlitvene 
dejavnosti. Ogromno mladih s končano višjo ali visoko šolo je žal 
brezposelnih, treba jih je naučiti »kako lahko sami ulovijo ribe,« 
poudarja Kovač, ki je prepričan, da bi jih veliko med njimi lahko 
priložnost dobilo v premalo izkoriščeni poslovni coni: »Že v letih, 
ko sem bil predsednik krajevne skupnosti, sem sanjal o tem, da v 
Vojniku zraste cehovska ulica. Vesel bi bil, če bi bilo v obrtni coni 
več mladih, perspektivnih in prilagodljivih posameznikov z idejami, 
programi, ki bi bili pripravljeni delati. Veliko bomo morali narediti še 
na področju spodbud za obrti in podjetništvo.« Kovač poudarja, da 
so razpisi, na katere se tudi občina prijavlja, pomembni, a se nan-
je – bodisi zaradi prešibke informiranosti bodisi zaradi zapletenih 
birokratskih postopkov – občani ne prijavljajo v zadostni meri. 
Razen na kmetijske, ki so vsako leto v polni meri izkoriščeni: »Za 
razvoj kmetijstva letno namenimo 60 tisoč evrov, razpise pa prila-
godimo potrebam kmetov,« pravi Kovač, ki ob tem dodaja še, da 
sicer zgolj na račun razpisov in nove zakonodaje vsako leto beležijo 
povečanje stroškov. »Bavarci imajo to rešeno enostavneje. Kmet, ki 
želi pridobiti sredstva za zagon dejavnosti, mora predložiti le davč-
no številko, na osnovi katere ga država preveri. Pove, kaj bo delal 
in koliko bo vložil, država pa ga spodbudi na način, da ga oprosti 
plačevanja prispevkov za obdobje nekaj let. Tako mu omogoči, da 
se ukvarja izključno z razvojem obrti, ki bo dolgoročno imela vpliv 
ne le za kmeta, ampak za celotno pokrajino,« pravi Kovač. 
 
Suvenir država? 
Neizkoriščena sredstva pa po njegovih besedah ostajajo na po-
dročju gospodarstva. Dodaja, da se bodo v občini potrudili to 
spremeniti, v mislih pa ima spodbujanje samozaplositev, pa raz-
voj turizma, v katerem vidi veliko perspektivo in ogromno neiz-
koriščenih priložnosti: »Bogati sloj ne išče več oddiha v luksuznih 
hotelih, na zabaviščih, ampak na kmetijah, na podeželju, vendar 
mora biti ponudba posebna – zapeljiva, a pristna. Možnosti za 
inovativni turizem je v Vojniku z okolico ogromno. Tudi sicer je 
turizem niša, ki bi jo bilo potrebno izkoristiti. Imamo vse atribute, 
da bi živeli kot v Monaku, da bi postali suvenir država,« poudarja 
Kovač. Na račun pridobitev je občina Vojnik v zadnjih letih zag-
otovo postala suvenir občina, ki ji prijaznost in gostoljubje nista 
tuji. Veliko zaslug za to nosi župan Benedikt Podergajs s svojimi 
sodelavci, ki z lastnim zgledom vsakodnevno poudarjajo, da so 
poštenje, prizadevnost, delavnost in dobri rezultati ključ za uspeh. 
 

Barbara Černe 
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Ljudje imamo različne interese, želje, nagnjenja in način živl-
jenja. Poznate ljudi, ki zbirajo stare motorje, avtomobile, trak-
torje ali kakšna druga prevozna sredstva? Zbiratelji »oldta-
jmerjev« morajo biti neskončno potrpežljivi, podkovani v teh-
niki in pripravljeni vsaj del prostega časa živeti v preteklosti. Za 
obnovo odsluženega motorja je potrebno veliko vztrajnosti, 
iznajdljivosti, tehničnega znanja in ne na koncu tudi denarja. 
Eden izmed takšnih ljubiteljev starodobnih vozil je naš sokra-
jan Maks Vrečko iz Vojnika. 
Maks je član kluba starodobnikov AMK Classic Slovenska Bis-
trica. Katera vozila uvrščamo med starodobna? Po definiciji 
mednarodne zveze starodobnih vozil FIVA in Pravilniku zveze 
SVS je starodobno vozilo: »Varovano zgodovinsko vozilo je 
mehanično gnano in izdelano pred več kot tridesetimi leti, 
ohranjeno in vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za 
katerega skrbi oseba ali organizacija in ga zaradi njegovega 
zgodovinskega in tehniškega pomena ne uporablja za vsak-
danji prevoz.« Vozila, ki jih ljubitelji vozijo na tekmovanjih, 
morajo biti tehnično brezhibna za vožnjo v cestnem prometu. 
Seveda so zmogljivosti teh vozil zelo različne, zato so razdelje-
na v različne kategorije. Razvrstitev je odvisna od starosti vozi-
la in razdeljena so v tri kategorije: motorna kolesa, avtomobili 
in tovorna vozila. Maks je lastnik motornega kolesa BIANCHI 
500M, letnik 1936. V Sloveniji je okoli šestdeset klubov staro-
dobnih vozil, nam najbližje sta Slovenska Bistrica in Vransko. V 
naši občini je le nekaj zbirateljev takšnih vozil, zato nam je to 
področje manj znano. 
Njegov motor BIANCHI 500M je vzorno urejen in tehnično 
brezhiben, potrebna so bila tri leta za obnovo. Vsi sestavni 
deli, ki so vgrajeni v starodobno vozilo, morajo biti originalni, 
zato je bilo potrebno veliko obiskov po sejmih, predvsem v 
Italiji. Kot strojni ključavničar je veliko dela pri obnovi opravil 
sam, vendar so določena dela strogo specializirana in zanje 
so potrebni pravi mojstri. Motorno kolo je kupil v Gorici leta 
1999, doseže hitrost 70 kilometrov na uro in troši sedem li-
trov bencina na sto kilometrov. V času, ko ni vpet v svoje delo 
varnostnega inženirja, obnavlja manjše motorno kolo BIAN-
CHI ACVILOTO, ki ima prostornino štirideset kubičnih centi-
metrov in je iz leta 1945. Maks je tudi ponosen lastnik staro-
dobnega avtomobila MINI COOPER 1000, izdelanega leta 
1971, ki je eden izmed najlepše restavriranih in registriranih 
vozil v Sloveniji. 
Maks se je odločil za starodobna vozila leta 1999, je tehnični 
tip človeka, ki je sprejel tudi filozofijo »oldtajmerjev«. Je velik 
pristaš ohranjanja tehniške kulturne dediščine, ljubitelj narave, 
lovec in udeleženec spretnostnih voženj s svojim starodobni-
kom. Takšne vožnje so zahtevne, saj poleg tehnično brezhib-
nega vozila zahtevajo dosledno upoštevanje cestnih pravil 
vožnje in znanje branja knjige tekmovanja. Ta zahteva od 

Maks Vrečko in njegova 
starodobna vozila
V tekmovanju za pokal Starodobnih vozil Slovenije v letu 2013 je Maks Vrečko osvojil prvo mesto med vozniki 
motornih koles in med motornimi kolesi skupno. Tekmuje v skupini motornih koles, ki so jih izdelali med leti 
1931 in 1945, torej v času pred in med drugo svetovno vojno.

voznika, da se znajde na progi in izračuna povprečno hitrost 
vožnje, kajti pravila so stroga in prinesejo kazenske točke za 
vsako prekoračitev hitrosti ali neupoštevanje cestno prometne 
signalizacije. Na tekmovanjih je potrebno plačati tudi prijavo, 
ki je od trideset do petdeset evrov. Vsako tekmovanje nadzoru-
jejo sodniki in delegati Slovenske veteranske zveze. Maks se 
udeležuje spretnostnih voženj po Sloveniji, na Madžarskem, 
v Avstriji, Srbiji, Črni Gori, na Hrvaškem in v Italiji. Poudaril je, 
da je starodobnike potrebno voziti s pametjo in z občutkom 
ter prilagajati vožnjo drugačnim lastnostim vozila. Njegovo 
motorno kolo je potrebno upravljati z obema rokama, brez 
pomoči sodobne tehnike in hkrati upoštevati vse prometne 
predpise. V Sloveniji je veliko število lastnikov dobro ohran-
jenih starodobnih vozil in muzejev starodobnikov. Tam si lahko 
ogledamo čudovite eksponate, ki so se ohranili na Slovenskem 
in pomenijo neprecenljivo kulturno dediščino. Ljudje, ki se uk-
varjajo z zbirateljstvom in tekmovanjem, so običajno skromni. 
Veliko dela na svojih strojih opravijo sami, iskanje dotrajane-
ga dela svojega vozila jih vodi po celi Evropi. Biti tekmovalec 
v spretnostnih vožnjah pomeni neprestano vzdrževanje in 
ohranjanje svoje dobre kondicije in kondicije svojega vozila. 
Maks meni, da je pri njegovem konjičku pomembna poleg 
podpore sv. Krištofa tudi podpora njegove družine. Maks ima 
srečo, padcev ni bilo veliko, motorno kolo je izvrstno ohran-
jeno in njegova žena je običajno sopotnica v katerem izmed 
starodobnih avtomobilov, saj ima Maksov BIANCHI samo en 
sedež. 
 

Lea Sreš

Maks Vrečko in njegov BIANCHI 500M po spretnostni vožnji
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varne hiše Celje 
Vsako leto marca praznujemo mednarodni dan žena in materinski dan. V tem okviru bi vas radi seznanili z 
delovanjem Društva regionalne varne hiše Celje.

V življenju vedno znova naletimo na odnos: do sebe, staršev, 
partnerjev, bratov, sester, prijateljev, sodelavcev, živali, okolja, v 
katerem bivamo, narave, zdravja, življenja …. Odnosi so lahko 
dobri in v njih uživamo. Velikokrat pa temu ni tako in odnose 
zaznavamo kot zelo obremenilne. Lahko da živimo v navidezno 
lepih in urejenih odnosih. Okolju želimo dajati vtis, da je z nami 
in z našimi odnosi vse v redu. Če bi lahko in bi zmogli pokuka-
ti pod krinko teh navideznih odnosov, bi pogosto odkrili, da se 
za štirimi stenami skriva čisto druga podoba. Da se v nas samih 
skriva drugačna prestava o sebi. Ste se kdaj vprašali, če je vaše 
življenje resnično in takšno, kot ga predstavljate navzven? Če 
smo iskreni do sebe in si upamo pogledati v naš odnos (do sebe 
in drugih), bomo lahko pogosto prepoznali neiskrenost, nestrp-
nost, nasilje, sprenevedanje in dajanje lažnega vtisa. 
Morda živite v nasilnem odnosu, ki vas je ujel v zanko, da ne 
zmorete izstopiti iz njega. Morda imate občutek, da vas drži sila in 
ste ujeti v odnosu, ki vas drži na mestu. Ne veste, kam bi se obrnili 
po pomoč.Eno izmed oblik pomoči nudi Društvo regionalna 
varna hiša Celje z enotami v Celju, Velenju in Slovenj Gradcu.  
Zakon o preprečevanju nasilja govori o štirih oblikah: fizičnem, 
spolnem, psihičnem in ekonomskem. Ugotavljamo, da ljudje 
prepoznavajo fizično nasilje, ostale naštete oblike nasilja pa ne. 
 
Namen varne hiše 
Namen varne hiše je, da se žrtvi skupaj z njenimi otroki omogoči 
umik v varen prostor, kjer si lahko ob strokovni pomoči svetovalk 
na novo uredi življenje. S tem dobi ženska možnost ekonomske 
neodvisnosti, možnost artikulirati in reflektirati svojo zgodbo, 
spoznati nove življenjske modele in perspektive, ustvarjati nove 
socialne odnose, novo socialno mrežo. Zaradi varnosti stanovalk 
se varne hiše nahajajo na tajni lokaciji. 

Kako priti do nas in kaj nudi varna hiša 
V hišo sprejemamo ženske od 18. leta dalje. Pokliče lahko na 
svetovalni telefon, kjer ima možnost prvega stika z varno hišo. 
Od tu naprej se dogovorimo za osebno srečanje, na katerem 
se podrobneje pogovorimo o stiski ženske in predstavimo de-
lovanje varne hiše. 
Ob prihodu v varno hišo se žensko in otroke namesti v svojo 
sobo. Če je le možno, ima vsaka ženska in njeni otroci svojo 
(skupno) sobo. Prvi dnevi bivanja v hiši so namenjeni počitku 
in prilagajanju novim prostorom, osebam, ki že bivajo v hiši, 
ter zaposlenim. Nato prične vsaka posameznica skupaj s svo-
jo svetovalko urejati svoje življenje skozi individualno pomoč 
preko pogovorov, urejanje pravno-formalnih zadev, mate-
rialno pomoč, če je ženska brez prihodkov; urejanja zunanje 
terapevtske pomoči in po potrebi zdravniške oskrbe. Vse te 
potrebe izrazi ženska sama, skupaj z njo oblikujemo individu-
alni načrt. Strokovne delavke ji ponudimo različne možnosti za 
raziskovanje in odkrivanje novih znanj in delovanj. 

Povezujemo se s centri za socialno delo, policijskimi postajami 
ter drugimi ustanovami. 
V hiši se živi običajno življenje. Vsaka posameznica je odgovor-
na, da za seboj počisti prostore in predmete, ki jih je uporablja-
la. Tedensko imamo hišne sestanke in čiščenje hiše. Prav tako 
tedensko izvajamo delavnice: tematske pogovorne delavnice, 
ustvarjalne delavnice, večkrat gremo na sprehod, udeležimo 
se kakšnega predavanja izven hiše, pogledamo si film in se o 
njem pogovorimo, beremo zgodbe ipd. 
Ženske v varni hiši si same kuhajo, perejo, likajo – skratka skrbi-
jo za svoje gospodinjstvo. Hodijo v službo, če jo imajo. Otroci 
hodijo v šolo, vrte. Če se pojavi vprašanje varnosti, se uredi tudi 
prešolanje ali vpis v bližnji vrtec. 
Hiša ima pravilnik, ki se ga je potrebno držati.  
Naše telefonske številke so: 
- Celje: 03/492-63-57, 
- Velenje: 03/897-66-90, 
- Slovenj Gradec: 02/88-29-435. 
 
Na nas se lahko obrnete: 
- če ste sami žrtev nasilja ali poznate koga, ki je žrtev, 
- če želite nastanitev v varno hišo, 
- če potrebujete pogovor – po telefonu ali osebno, 
- če potrebujete dodatne informacije, 
- če želite pomagati kot prostovoljka, prostovoljec, 
- če želite podreti naš program z donacijo ali v finančni obliki. 
Številka transakcijskega računa pri Banki Celje: 
06000–0900050010 
Lahko nas podprete tudi tako, da pošljete SMS na 1919 z bese-
do VARNA in s tem podarite 1 €. V sodelovanju s Telekomom 
Slovenije s klicem na 090/93-30-95 darujete 1,2519 €. Več o 
tem in o delovanju varne hiše si lahko preberete na naši spletni 
strani: http://varnahisa.si/. 
 

Simona Grdina 
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Zlatoporočenca Marija in Štefan Zupanc skupaj z župnikom 
Antonom Pergerjem
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OStar papir bo tudi letošnjo 

pomlad prinesel novo 
upanje

S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so 
prejšnja leta Ekologi brez meja uspešno čistili 
divja odlagališča, letos pa bo pod geslom Mi 
zbiramo! potekala že tretja izvedba akcije 
Star papir za novo upanje 2014, ki jo v društvu 
pripravljajo skupaj s podjetjem Dinos. 

Zbiralna akcija starega papirja, ki bo potekala med 17. marcem 
in 30. aprilom 2014, bo tako zagotovo ena največjih slovenskih 
dobrodelno okoljevarstvenih akcij letos. Namen projekta je, da 
lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. 
Zbiraj tudi ti in se pridruži na zbiralni akciji starega papirja v tvojem 
kraju, katere izkupiček bo tudi letos šel v dobrodelne namene in 
prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Kdaj bo akcija 
potekala v tvojem kraju, si poglej na: www.ebm.si/papir.
Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in podarimo 
novo upanje! Vsak list šteje!  
 

Karmen Wamberger
Društvo Ekologi brez meja

Utrinki iz  
Špesovega doma
Ko se po dolgi in turobni zimi sončni žarki malo dalje 
zadržijo, in čeprav hladen veter še nosi vonj po zimi, je v 
zraku čutiti, da pomlad ni več daleč. Kakor bi se prebudili, 
se začnejo tudi naši stanovalci najprej sramežljivo, potem 
pa drug za drugim odpravljati na vse daljše sprehode po 
parku, ki krasi okolico Špesovega doma. 

Kmalu bo vse v cvetju, in kakor se veseli narava, tako so tudi 
stanovalci v teh dneh bolj veseli, živahni: kakor da so žarki 
pregnali nekaj temnega, ki se je v zimskih mesecih naselilo v 
njih. In če pomladansko idilo zmoti hladen vetrc izpod Pohorja, 
se radi zatečejo v zavetje starega, obnovljenega kozolca, ki bo 
kmalu služil kot prostor za druženja in počitek v poletni senci, in 
občudujejo zvončke, trobentice ter se veselijo, kakor bi se veselili 
novega življenja; pomlad je res začetek nečesa novega. 

V mesecu februarju in marcu smo tudi v Špesovem domu 
dostojno obeležili vse praznike_ tako kulturnega, ki so ga ob naših 
sodelavcih sooblikovali otrociVvrtca Mavrica iz Vojnika, kakor tudi 
pustno praznovanje, ki so ga že na pustno soboto tradicionalno 
popestrili kurenti, ki so grede iz karnevala v Novi cerkvi obiskali še 
naš dom. Na pustni torek popoldne pa smo priredili pravo pustno 
rajanje ob zvokih mladega narodnozabavnega ansambla Mladi 
zvoki, katerega mentor je Stanko Mikola. Vmes nas je obiskal še 
Mešani oktet Društva upokojencev Petrovče, za materinski dan pa 
pripravljamo večer šansonov z znano pevko Jano Kvas in njenim 
spremljevalnim ansamblom, ki bo še kako primerno darilo za vse 
žene in matere, ki prebivajo v Špesovem domu. 
 

Elči Gregorc

Zlata poroka Marije  
in Štefana Zupanc
V župnijski cerkvi sv. Jerneja sta soboto, 25. januarja 2014, 
v krogu najbližjih praznovala zlato poroko Marija in Štefan 
Zupanc iz Vojnika. 

Štefan se je rodil leta 1938. Izučil se je za tesarja, opravil 
delovodsko šolo in delal pri podjetju Ingrad. Začutil je, da 
bi kot kvaliteten krovec in vsestranski mojster lahko naredil 
mnogo dobrega kot samostojni obrtnik.
Marija, rojena v družini Gorenšek leta 1943, je bila zaposlena 
kot trgovka, kasneje pa je upravljala pisarniška dela na 
fakturnem oddelku. Kljub težkim in napornim časom sta 
si znala ustvariti dom, poln ljubezni in spoštovanja. Njuno 
družino sta dopolnjevala sinova iztok in Dušan, zdaj pa so jima 
v veliko veselje vnuk, vnukinji in pravnukinja. 
Njuna skupna ljubezen je tudi planinarjenje. Sta dolgoletna 
člana planinskega društva, in v največje veselje jima je, ko s 
prijatelji osvojita čudovite vrhove. 
Slovesno sveto mašo ob praznovanju zlate poroke je daroval 
domači župnik Anton Perger. Z lepim zborovskim petjem je 
slovesnost dopolnil domači mešani cerkveni pevski zbor. Štefan 
in Marija vsak teden z veseljem pričneta z nedeljsko sveto mašo, 
saj jima je vera v oporo v vsakdanjem življenju, zato sta se ob 
zlatem jubileju tudi najlepše zahvalila s sveto mašo. Na slavju, ki se 
je nadaljevalo, pa so ju z lepo pesmijo presenetili Arclinski fantje.  

Nataša Zupanc
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URADNE URE OBČINE VOJNIK
Dan  Uradne ure
Ponedeljek od    8. ure  do 11. ure
  od  12. ure  do 15. ure
Sreda  od    8. ure  do 11. ure
  od  12. ure  do 17. ure
Petek  od    8. ure  do 10.30 ure
  od   11. ure  do 13. ure

URADNE URE UPRAVNE ENOTE CELJE  
-  KRAJEVNI URAD VOJNIK
Dan  Uradne ure
Ponedeljek od    8. ure  do 11. ure
  od  12. ure  do 15. ure
Torek  od    8. ure  do 11. ure
  od  12. ure  do 15. ure
Sreda  od    8. ure  do 11. ure
  od  12. ure  do 17. ure
Četrtek  ZAPRTO
Petek  od    8. ure  do  10.30 ure
  od   11. ure  do 13. ure

DELOVNI ČAS V KNJIŽNICI VOJNIK
Dan  Delovni čas
Ponedeljek od  12. ure  do 19. ure
Torek  od    9. ure  do 14. ure
Sreda  od  12. ure  do 19. ure
Četrtek  od    9. ure  do 14. ure
Petek  od  12. ure  do 19. ure

Poletni delovni čas KNJIŽNICE
Dan  Delovni čas
Ponedeljek od  12. ure  do 19. ure
Torek  od    9. ure  do 14. ure
Sreda  od  12. ure  do 19. ure
Četrtek  od    9. ure  do 14. ure
Petek  od  12. ure  do 14. ure

DELOVNI ČAS LEKARNE VOJNIK
Dan  Delovni čas
Ponedeljek od   8. ure  do  18. ure
Torek  od   8. ure  do  18. ure
Sreda  od   8. ure  do  18. ure
Četrtek  od   8. ure  do  18. ure
Petek  od   8. ure  do  18. ure
Sobota  od   8. ure  do 12. ure

ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK
Vodja OE Zdravstvena postaja Vojnik: prim. asist. Jana Govc 
Eržen, dr. med., specialistka splošne in družinske medicine
Keršova 2, 3212 Vojnik
Tel: 03 780-05-00
Osnovna zdravstvena dejavnost

•	  splošna medicina
•	  fizioterapija
•	  ambulanta za otroke in mladino
•	  patronaža

Zobozdravstvena dejavnost
•	  zobozdravstvo odraslih in mladine

ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK
Splošna medicina
 

Ambulanta 1
Stevan Đorđevič,dr.med.,spec.spl. in urgentne med.
tel.: 03 780 05 12; e-mail: stevan.djordjevic@zd-celje.si

Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 7.30-14.30 
Torek:  13.00-20.00 
  (v juniju, juliju in avgustu 7.30-14.30) 
Sreda:  7.30-14.30 
Četrtek:  7.30-14.30 
Petek:  7.30-14.30 
Sobota:  Zdravstveni dom Celje amb. NMP 
  
    
Ambulanta 2 (Referenčna ambulanta) 
Alenka Rak,dr.med.,spec.družinske.med. 
tel.: 03 780 05 22; e-mail: alenka.rak-pintar@zd-celje.si

Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 7.30-14.30 
Torek:  7.30-14.30 
Sreda:  7.30-14.30 
Četrtek:  13.00-20.00 
  (v juniju, juliju in avgustu 7.30-14.30) 
Petek:  7.30-14.30 
Sobota:  Zdravstveni dom Celje amb. NMP 
  
    
Ambulanta 3 (Referenčna ambulanta) 
Prim. Jana Govc Eržen,dr.med.,spec.družinske med. 
tel.: 03 780 05 28; e-mail: jana.govc-erzen@zd-celje.si

Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 13.00-20.00 
  (v juniju, juliju in avgustu 7.30-14.30) 
Torek:  7.30-14.30 
Sreda:  7.30-14.30 
Četrtek:  7.30-14.30 
Petek:  7.30-14.30 
Sobota:  Zdravstveni dom Celje amb. NMP 

Uradne ure

ZBIRNI CENTER - ARCLIN VOJNIK
Dan  Delovni čas
Četrtek:   od 14. ure  do  19. ure 
  (15. marec – 15. november)
Četrtek:  od 14. ure  do  18. ure  
  (16. november – 14. marec)
Sobota:   od 8.ure  do  12. ure
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Referenčna ambulanta
Nataša Medved, dipl.m.s. 
tel.: 03 780 05 39; e-mail: natasa.medved@zd-celje.si
 
Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 11.00-19.00 
  (v juniju, juliju in avgustu 7.30-14.30) 
Torek:  7.30-14.30 
Sreda:  7.30-14.30 
Četrtek:  7.30-14.30 
Petek:  7.30-14.30 

Patronaža
tel.: 03 780 05 10; e-mail: /

Ordinacijski čas:
Ponedeljek: 7.00-14.00
Torek:  7.00-14.00
Sreda:  7.00-14.00
Četrtek:  7.00-14.00
Petek:  7.00-14.00
Sobota:  7.00-12.00

Ambulanta za otroke in mladino
Polonca Reberšek Čokl, dr. med., spec. pediatrije  
tel.: 03 780 05 16; e-mail: polonca.rebersek-cokl@zd-celje.si 
 
Ordinacijski čas:  
Ponedeljek: /  
Torek:  7.30 - 14.30  
Sreda:  7.30 - 14.30  
Četrtek:  7.30 - 14.30  
Petek:  /  
V času odsotnosti pediatrinje, se lahko starši z bolnimi otroki 
obrnejo na specialiste družinske medicine v ZP Vojnik.  Pomoč 
lahko poiščejo tudi pri pediatrih na otroškem in šolskem dis-
panzerju v ZD Celje. Delovni čas pediatrinje velja do 1.4.2014.
  

Zobozdravstvo
Jerica Kovač,dr.dent.med. 
tel.: 03 780 05 15; e-mail: jerica.kovac@zd-celje.si

Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 13.00-19.30 
Torek:  12.30-19.30 
Sreda:  7.00-13.30 
Četrtek:  7.00-13.30 
Petek:  7.00-13.00 

Laboratorij
tel.: 03 780 05 18; e-mail: /

Ordinacijski čas: 
Ponedeljek: 7.15 – 14.00
Torek:  7.15 – 14.00
Sreda:  7.15 – 14.00
Četrtek:  7.15 – 14.00
Petek:  7.15 – 14.00

Radi delamo dobro
»Svoje bližine do okolja, v katerem delujemo,  ne vidimo 
samo kot fizično bližino naših trgovin, saj naše kupce do 
najbližje Mercatorjeve trgovine v povprečju loči le 500 ko-
rakov. Svojo bližino z okoljem vidimo tudi v povezanosti 
in sobivanju s kraji, v katerih se nahajamo, in njihovimi 
prebivalci«, v Mercatorju pojasnjujejo svojo podobo naj-
boljšega soseda. 

Z namenom vračanja dobrega v lokalno okolje, v katerem de-
luje, Mercator v mesecu aprilu v izbranih stotih lokalnih trgovi-
nah po vsej Sloveniji izvaja projekt Radi delamo dobro. V okviru 
projekta bo ob pomoči svojih kupcev med sto zmagovalnih lo-
kalnih društev razdelil donacijo v skupni vrednosti 100.000 EUR.  
V ta projekt je vključena tudi trgovina MARKET FRANKOLOVO.
V njej bo v času od 1. aprila do 30. aprila 2014 potekalo prav 
posebno glasovanje. Kupci boste do konca aprila ob vsakem 
nakupu prejeli poseben žeton, s katerim lahko oddate svoj 
glas podpore enemu izmed treh predlaganih kandidatov za 
prejem donacije.  To so :
•	 GASILSKO	DRUŠTVO	FRANKOLOV
•	 PROSVETNO	DRUŠTVO	ANTON	BEZENŠEK	FRANKOVOLO
•	 ŠPORTNO	DRUŠTVO	FRANKOLOVO
Žetoni se oddajajo v posebno glasovalno skrinjico, ki se naha-
ja ob blagajni v tej Mercatorjevi trgovini. Ob zaključku glaso-
vanja bo društvo, ki bo prejelo največ glasov kupcev, prejelo 
Mercatorjevo donacijo v vrednosti 1.000 EUR , sredstva pa bo 
namenilo za izvedbo konkretnega projekta, s katerim se pote-
gujejo za donacijo. Nagrajeni pa bosta tudi ostali dve udeleže-
ni društvi. 
Več o projektu, sodelujoči trgovini in društvih si lahko prebere-
te tudi na www.mercator.si.
Vabljeni v Mercatorjevo trgovino MARKET FRANKOLOVO  in 
odločite, kdo bo prejemnik Mercatorjeve donacije. 
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Mnogo smo se naučili: pred turo (ne le dan ali dva) spremljajte 
vremensko napoved za gore, kamor se odpravljate, upošteva-
jte podatke in vsa opozorila o višini snežne odeje, spremljajte 
snežne razmere v gorah in stopnjo nevarnosti proženja plazov. 
Izberite poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, na 
turi se prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj imejte 
primerno planinsko opremo in se jo naučite uporabljati. Pri 
načrtovanju ture upoštevajte krajši zimski dan, preverite odpr-
tost planinskih koč ter ne uporabljajte planinskih poti, ki jih je 
za uporabo zaprlo PD, skrbnik planinske poti itd. 
V prvih mesecih tega leta smo uspešno vodili: 
Nočni pohod na Kunigundo, Janški vrh, Valentinov pohod – na 
Kokoš ter zimski pohod na Peco. Vedno znova se potrdi misel, 
da se v gorah sprostimo in naberemo novih moči. Strinjam se, 
da je planinstvo ravno zaradi tega tako množično. Vendar pa 
jasnega odgovora, kaj je planinstvo, ne bi dobila. Zakaj? Živl-
jenje in doživljanje narave, gora je tesno povezano z osebo, 
ki jo doživlja. Vpliv planinstva na človeka je v podrobnostih 
odvisen od osebe, ki planinstvo goji, je torej osebnosten. Ima 
pa osnovna izhodišča, ki jih moremo ugotoviti in prepoznati 
pri vsakem, ki doživlja moč in skrivnost pravega planinstva. 
Veselo je bilo na pustovanju v Koči, ki smo ga v taki obliki prvič or-
ganizirali. Prijazno sta maske sprejemala ŠKOTA, ki sta presenetila 
goste z domiselnostjo in vedrino, primerno temu prazniku. 
Občni zbor je 15. marca v Koči na Tomažu potrdil nova Pravi-
la PD Vojnik. So rezultat sprememb Statuta PZS ter Zakona o 
društvih. Ob tem srečanju planincev je predsednik društva 
Mirko Blazinšek poudaril : “Naravna bogastva in lepote so vir, 

Planinski kotiček
Izredne vremenske razmere, ki so nas spremljale februarja, so puščale za sabo ogromno škode tudi na 
planinskih poteh. K sreči na poteh, ki jih oskrbujejo naši markacisti, ni bilo toliko škode kot na poteh, ki smo 
jih spremljali v medijih. Smo pa planinci, predvsem vodniki, budno sledili informacijam o prehodnosti poti, 
predvsem tistih, kamor so nas naši planirani pohodi vodili. 

iz katerega črpamo svojo moč in poslanstvo planinstva. Zato 
tudi naša prizadevanja, da je planinstvo v najširšem pomenu 
besede, dostopno slehernemu, ki želi vstopiti v ta lep svet. Us-
peva nam in radi se ozremo nazaj. Puščamo sledi … Seveda ob 
sodelovanju vseh in vztrajnosti, ki je nit tega časa, tega delo-
vanja in misli, da moder človek ne postaneš zaradi spominjan-
ja na preteklost, marveč zaradi odgovornosti do prihodnosti. 
Od tod tudi naš razvoj, naša vizija – na trdnih temeljih vrednot 
delovanja društva.« 
Prisotni na Občnem zboru smo potrdili poročila, program dela 
in finančni plan PD za leto 2014. Z lepo pesmijo so nas razve-
selili Arclinski fantje, Janja pa je popestrila zbor z diapozitivi 
Madagaskarja. 
Vsem našim mladincem želimo, da bi njihovi pohodi privabili 
še več mladih. Vzgoja v naravi je odvisna od človeka samega, 
narava je le opora, učna knjiga, na katero se opreš pri obliko-
vanju samega sebe. Sam moraš hoteti in iskati, da najdeš to, 
kar iščeš. 
Društvo svoje člane redno informira prek SMS poštarja, splet-
nih strani ter oglasnih vitrin. Program, ki je sestavljen tako, da 
bo vsak našel nekaj zase, je dostopen na spletni strani in v vit-
rinah, se lepo realizira. Vabljeni k nam in z nami! Lahko se nam 
pridružite tudi ob sredah v društvenem prostoru ali ob pote-
panjih z mesečniki. 
Pa varen korak vam želim! 
 

Za PD Vojnik uredila in zbrala 
Zvonka Grum
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Pozdrav s Špičastega vrha
V soboto, 22. marca ob 5. uri zjutraj, to je sobota, najbližja 
prvemu spomladanskemu dnevu, smo se člani Turističnega 
društva Frankolovo že tradicionalno podali na Špičasti vrh.

Tema se je že redčila, ko so se iz nje začele luščiti postave 
pohodnikov. Večina ljudi še sladko sanja v svojih posteljah, mi 
pa, kot da nam je sonce poslalo energijo že vnaprej, smo se že 
pozdravljali, se šalili in si dajali pogum za na pot. 
Pot ni ravno pretežka niti predolga, tako da je kar pravšnja za 
nabiranje kondicije. 
Kača več kot tridesetih pohodnikov se je vila proti vrhu. Vsi smo 
pogledovali na vzhod, kjer so oblaki branili soncu, da se nam 
prikaže. V daljavi se je zaslišal glas harmonike. Vsi smo napeli 
ušesa in ugotavljli, ali se sliši od spodaj ali od zgoraj. Kmalu so 

se dvomi razjasnili. Seveda, na vhu skale je Karli Čretnik veselo 
vlekel meh, na nebo pa se je počasi vzpenjalo sonce in se 
pokazalo v vsem sijaju. Kar dih nam je zastal in neka notranja 
sreča nas je objela. 
Seveda smo idilo »pofotkali«, dokaz je priložen. Ob povratku 
smo se oglasili na eko kmetiji Mark, kjer sta nam hišni 
gospodinji Vikica in njena snaha Marjetka postregli z domačimi 
dobrotami. Mmmm, se je prileglo! 
Vsem Markovim se iskreno zahvaljujemo za izkazano 
gostoljubnost in se še priporočamo. 
Pot smo zaključili z dobro voljo in ogromno energije, ki nam 
jo je dalo sonce. Vsi, ki smo žrtvovali jutranji spanec in prišli 
na Špičasti vrh, smo si ponovno obljubili, da se drugo leto 
ponovno srečamo. 
 

Irma Blazinšek 
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Borba za prvo žogo Podeljevanje medalj

Predsednik KK Vojnik in dobitnica posebnih priznanjRašo Nesterovič je prejel posebno priznanje za delo.
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RT Košarkarski dogodek,  
ki ne bo šel v pozabo
Košarka, ki ima v Vojniku posebno mesto, je kronala svojo dejavnost z organizacijo mini pokala za pionirke in 
pollfinala in finala za članice na državni ravni. Vso odgovornost za organizacijo je prevzel župan občine Vojnik 
Beno Podergajs, ki je pred pričetkom podal naslednjo izjavo:

Občina Vojnik, OŠ Vojnik in KK Vojnik s ponosom in iskrenim 
zadovoljstvom sprejemamo soorganizacijo zaključnega  po-
kalnega turnirja štirih najboljših slovenskih ženskih članskih 
košarkarskih ekip, istočasno pa tudi organizacijo  Mini pokala 
pionirk. Pri podelitvi te organizacije smo hvaležni za zaupanje 
Košarkarski zvezi Slovenije, KK Athlete Celje in njegovim pred-
stavnikom, ki so nam oboji resnično pomagali pri pripravi, saj 
smo prvič organizatorji tako velike prireditve. Prepričani smo, da 
turnir v našem kraju pomeni vnovično in odlično spodbudo za 
razvoj tega športa v našem kraju, kjer že danes košarkarski klub 
odlično deluje. To je bila tudi osnova, da smo razmišljali o tako 
pomembni prireditvi. Ta turnir nam omogoča tudi predstavitev 
in preizkus nove športne dvorane ter dobrega delovanja šole in 

njenih interesnih ter dodatnih dejavnosti. Vsem udeležencem 
izrekam iskreno dobrodošlico in dobro počutje v Vojniku.
In res se je zgodilo, pravi košarkarski praznik, je bil, ki je na-
vdušil tako igralke, trenerje, spremljajoče osebje, predvsem pa 
gledalce. Najboj pa so bili zadovoljni organizatorji in glavna 
nosilca celotne organizacije, župan Beno Podergajs ter pred-
sednik KK Vojnik Marjan Operčkal. 
V prilogi objavljamo zahvalo Košarkarske zveze Slovenije 
in pisanje ravnateljice šole Majde Rojc o tem dogodku, ki je 
doživel krst v naši lepi telovadnici.

Jure Vovk
Foto Jure Vovk
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Ljubljana, 17. marec 2014 

Spoštovani! 

Vsem v Občini Vojnik, ŽKK Athlete Celje, KK Vojnik in OŠ Vojnik, ki ste bili kakorkoli vpleteni v organizacijo finalnega 
turnirja Pokala članic in Mini pokala pionirk, se zahvaljujem za vso pomoč in podporo, ki ste jo predstavnikom 
Košarkarske zveze Slovenije nudili od prvih pogovorov, pa do izvedbe odličnega turnirja. 

Ob tej priložnosti bi še enkrat rad opravičil mojo in odsotnost generalnega sekretarja Iztoka Remsa, s katerim sva bila ta 
vikend v Istanbulu na izjemno pomembnem zasedanju skupščine mednarodne svetovne organizacije FIBA. Sem si pa 
dogodek z zanimanjem ogledal prek prenosov, sodelavci pa so mi povedali, da se je v Vojniku odvijal pravi praznik ženske 
košarke. 

Kljub temu, da ste takšen košarkarski dogodek v Vojniku organizirali prvič, ste se izkazali kot odlični organizatorji in 
dokazali, da znate pripraviti izvrstne prireditve. V sodelovanju z ŽKK Athlete Celje in vključitvijo lokalne skupnosti, mladih 
igralcev in igralk KK Vojnik ter učenk in učencev osnovne šole, pa ste domači košarkarski klub in mesto Vojnik zapisali na 
košarkarskem zemljevidu. 

Verjamem, da boste še naprej takšni košarkarski navdušenci ter boste v prekrasni dvorani vzgajali nove odlične 
košarkarje in košarkarice. 

Se srečamo pod koši 

Lep košarkarski pozdrav! 

Roman Volčič 
Predsednik Košarkarske zveze Slovenije           
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Skupinska slika z županom.

Maskoti Vojč in Vojča.
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V naši telovadnici je namreč potekalo polfinale in finale mini 
pokala za pionirke in polfinale in finale pokala članic. Nad vso 
organizacijo sta bdela gospod župan Benedikt Podergajs in 
Urška Mužar, naloge pa so bile razdeljene med upravljavce 

Košarka v naši novi telovadnici
Priznam! Če bi mi mesec dni nazaj nekdo rekel, da si bom ogledala eno samo košarkaško tekmo, bi ga prosila, 
naj se ne norčuje z mene, ker cele tekme nisem gledala še nikoli v življenju. A Občina Vojnik, šola in še posebno 
gospod župan imajo magično moč nad mano: V dveh dneh sem si jih ogledala OSEM! 

telovadnice, Košarkarski klub Vojnik in šolo. 
Vlogo šole smo videli tudi kot možnost njene promocije in 
predvsem pokazati gostoljubnost do vseh funkcionarjev 
Košarkaške zveze Slovenije, športnikov, njihovih trenerjev, 
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”Navijačice” pod vodstvom Milanke Kralj.
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televizijske ekipe, medijev in sponzorjev. 
Z navdušenjem in spoštovanjem sem opazovala ekipo, ki je 
pod budnim očesom gospoda župana pripravljala prizorišče 
športnega dogodka, člane KK, naše krajane in ljubitelje špor-
ta, ki so še pozno v noč pred odločilnim dnem lepili plakate, 
obešali zastave, pripravljali podrobnosti, ki ob pomembnih 
dogodkih veliko pomenijo. Tako kot meni je tudi njim jasno, da 
velike stvari lahko padejo na malenkostih. 
Mi smo se oba dneva potrudili poskrbeti za hrano, pijačo (kar 
gre zahvala našim neumornim delavcem v kuhinji) in dodatne 
prostore za srečanja in sestanke. Za prijazno vodenje in usmer-
janje po šoli so skrbele hostese pod vodstvom gospe Simone 
Šarlah. Med tekmami pa so blestele naše »navijačice« pod 
mentorstvom gospe Milanke Kralj. Za prijetno vzdušje, malo 
hudomušnosti in prepoznavnosti šole pa sta zelo uspešno 
poskrbeli maskoti Vojč in Vojča. 
Upam si reči, da smo vsi skupaj in vsak posamezno dobro 
opravili svoje naloge, zato sem iskreno rekla, da živimo in 
delamo v najboljši in najbolj prijazni občini v Sloveniji, ki ima 

najboljšega in najbolj srčnega župana, ki skupaj z Občinsko 
upravo in Občinskim svetom skrbi za uspešen razvoj kraja, še 
posebno pa za vrtce in obe šoli. 
Mislila sem, da me gospod župan po 20. letih skupnega dela 
ne more več presenetiti. Pa me je! Ne samo mene. Ves kolektiv 
in vseh 549 otrok matične šole. V ponedeljek ob koncu prve 
šolske ure se je po šolskem ozvočenju zahvalil vsem, ki smo ka-
korkoli pripomogli k uspešni izvedbi pomembnega športnega 
tekmovanja. Hvala, gospod župan! 
Bilo je naporno, a bilo je lepo. Na tekme bom še prišla, a le če 
bodo plesale naše ljubke in temperamentne plesalke. Še vedno 
imam namreč težave z razumevanjem piskanja za menjavo, za 
time out, osebno napako ... Ampak na eno vprašanje sem pa su-
vereno odgovorila, pa še to zahvaljujoč temu, da učim matem-
atiko. Nekdo me je namreč vprašal: »Koliko četrtin pa ima ena 
tekma?« No, pa le nisem popolni košarkarski analfabet. 
 

Majda Rojc, ravnateljica 
Foto: Jure Vovk
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Kakšen strah neki, saj znam skočiti!

Timi je v skokih osvojil že 140 pokalov.
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RT SD Vizore ima  
državnega prvaka
Timi Zajc. V nedeljo, 9. marca 2014, je na tekmi državnega prvenstva, ki jo je organizirala SSK Costella Ilirija, 
že deseto leto osvojil prvo mesto v svoji kategoriji. Prireditelj tekme za državno prvenstvo je bila Smučarska 
zveza Slovenije.

Timi Zajc živi v Hramšah pri Dobrni in je učenec osmega razre-
da osnovne šole na Dobrni. Včlanjen je v Smučarsko društvo 
Vizore in se ukvarja s skoki od četrtega leta. V svet skokov ga je 
povedel oče Boštjan, ki se je v svojih mlajših letih ukvarjal s tem 
športom. Vzrok za predstavitev njegovega skakanja je zaradi 
osvojitve prvega mesta na državnem prvenstvu v smučarskih 
skokih, ki je bilo devetega marca 2014, v Planici. 
Timi je rojen leta 2000 in tekmuje v skupini dečkov do štirinajst 
let. Njegov trener je Stanislav Grm. Tudi v zadnjem letu je prika-
zal dobre skoke in postal državni prvak v letni in zimski sezoni 
za leto 2013, kjer je zmagal vse tekme za pokal COCTA. Treni-
ra dvakrat tedensko v telovadnici in najmanj dvakrat tedensko 
na različnih skakalnicah po Sloveniji. Na državnem prvenstvu v 
Planici so bili njegovi skoki dolgi 38,5 metrov in 40 metrov, os-
vojil je in 212,4 točke in dosegel prepričljivo razliko skoraj dva-
najstih točk pred drugo uvrščenim skakalcem. Njegovi rezultati, 
ki jih dosega, kažejo, da se bo ob primernem treningu in seve-
da brez poškodb iz njega razvil dober skakalec. Timi ima v svoji 
zbirki 140 pokalov iz različnih tekmovanj. Posebno mesto ima 
pokal, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Garmischu, kjer je 

z 41 m in 40,50 m postal svetovni šolski prvak v solo skokih in 
prav tako v ekipni tekmi. Tekmovali so osnovnošolci do dvana-
jstega leta iz sedemnajstih držav. Poletel pa je že na manjših le-
talnicah s kritično točko HS 134 metrov. Njegov najdaljši skok je 
na treningu v Zakopanah na Poljskem meril 140 metrov. 
Poleg treningov in skokov so na prvem mestu šolske ob-
veznosti. Ima status športnika, ki mu omogoča, da se za šolske 
obveznosti dogovarja in jih opravi takrat, ko ni na športnem 
področju preveč dogodkov. V prostem času se ukvarja z mo-
tokrosom in igranjem nogometa. Rad posluša narodno zabav-
no glasbo, ki ga sprošča med nastopi, nekaj pa zaigra tudi sam. 
Njegovih uspehov ne bi bilo brez dobrega trenerja in pomoči 
staršev. Zaradi zelenih zim je v klubu SD Vizore potrebno ska-
kalce voziti na tiste skakalnice, kjer je sneg ali urejena plastika. 
Poti po Sloveniji so za fanta, ki obiskuje šolo dolge, vožnja na 
treninge skoraj vsakodnevna. Družina mora biti vpeta v de-
lovanje Skakalnega društva, saj starši sodelujejo v akcijah in 
pripravah tako na snegu, kot na plastiki. Mlademu skakalcu je 
potrebno kupiti opremo in mnogokrat plačati prenočišče. Oče 
Boštjan je potarnal, da je poleg ostale opreme velik izdatek 
tudi skakalni kombinezon, ki ga Timi vsakih nekaj mesecev 
preraste. Starši priskočijo na pomoč tudi pri mazanju smuči. 

Timi Zajc je očeta po doseženih metrih že preskočil. V pri-
hodnosti si želi, da bi nadaljeval in napredoval v tem športu. 
Njegovi uspehi nakazujejo, da ima pred seboj v skakanju odpr-
to pot. Dobili bomo dobrega skakalca, ki že sedaj s svojimi 
rezultati nakazuje, da bo svoje znanje predstavil tudi v med-
narodni konkurenci. Pred seboj ima še leto tekem v razredu 
dečkov do petnajst let in zaključek osnovne šole. Za dosežene 
rezultate njemu in njegovemu trenerju iskrene čestitke in ve-
liko športne sreče v prihodnje.  
 

Lea Sreš 
Foto: Boštjan Zajc  
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Za Gregorjem Finkom iz Frankolovega je že 
pestra nogometna kariera.

Vice državna prvakinja Kaja
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RTVice državna prvakinja Kaja
Uspehi Kaje Urbanija Čož ne pojenjajo. Kljub temu da sicer še tekmuje za SD Vizore (do prestopnega roka), pa 
že pridno trenira v lansko leto na novo ustanovljenem klubu NSK Toper Celje, katerega predsednik je Slavko 
Krajnčan. Kajo trenira Janez Debelak, legenda smučarskih skokov še za časa Jugoslavije.

Kaja se je v mesecu marcu udeležila dveh pomembnih tekem, 
in sicer je v začetku marca 2014 zmagala v Pokalu Cockta v 
Planici ter naslednji teden postala državna vice prvakinja v 
Planici v kategoriji deklice do 13 let. Tako je ubranila naslov iz 
lanskoletne poletne sezone 2013. 
Kaja si v skupnem seštevku za slovenski pokal za zimsko 
sezono 2014 deli prvo mesto. 
 

Liljana Čož

Gregor Fink iz Frankolovega se je že pri osmih letih navdušil 
nad nogometom. »Oče in stari oče sta glavna krivca, da sem se 
s to popularno moštveno igro pričel ukvarjati že zelo zgodaj. 
Prvih nogometnih veščin so me učili v Nogometnem klubu 
Dravinja v Slovenskih Konjicah,« pove zgovoren nogometni 
vratar, ki je osnovno šolo obiskoval v Frankolovem, nato pa 
šolanje zaključil na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju. 

Gregor Fink: »Nogomet je moja 
služba in hkrati hobi!«
Starost: 29 let; 
Klub: Nogometni klub Zavrč (NK Zavrč); 
Trener: Viktor Trenevski; 
Cilji: čim boljša uvrstitev v 1. slovenski nogometni ligi in 
zagotovitev prestopa v tujino; 
Vzorniki: Oliver Kahn in Gianluigi Buffon; 
Hobiji: gledanje filmov, igranje tenisa in druženje s prijatelji; 
Sanjsko potovanje: otok Bali; 
Vidnejši rezultati: član slovenske nogometne reprezentance 
U-20 in U-21 v sezoni 2004/2005/2006, osvojitev naslova 
pokalnih zmagovalcev z ekipo NK Celje Publikum v sezoni 
2005/2006, uvrstitev v 1. slovensko nogometno ligo z NK 
Olimpija Ljubljana v sezoni 2008/2009, uvrstitev v 1. slovensko 
nogometno ligo z NK Zavrč v sezoni 2013/2014, osvojitev 
3. mesta z NK Zavrč v 1. slovenski nogometni ligi v sezoni 
2013/2014. 

Za Gregorjem Finkom je že pestra nogometna kariera. Bil 
je član vseh mlajših selekcij, najprej član NK Dravinja, pri 19. 
letih pa je prestopil v NK Celje Publikum. »V tem obdobju sem 
se znašel tudi na seznamu reprezentance U-20 in U-21. Nato 
sem se zopet vrnil h Konjičanom, kasneje pa še k ljubljanski 
Olimpiji, ki se je ponovno postavljala na noge,« na kratko oriše 
svojo pot, ki se je nadaljevala še v NK Drava Ptuj, NK CM Celje 
in v Rudarju Velenje. »Sedaj sem v NK Zavrč, s katerim imam 
sklenjeno triletno pogodbo, ki se mi izteče čez leto in pol. V 
Zavrču me vsi zelo podpirajo in verjamejo v moje sposobnosti.« 
Pred nogometom je Gregor večino prostega časa igral 
odbojko in t. i. igro med dvema ognjema. »Z odbojko sem 
veliko pridobil. Mnogo odbojkarskih spretnosti sem kasneje 
izkoristil pri branjenju nogometne mreže. Ko je v NK Dravinja 
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Čuvaj mreže je od svojega 18. leta poklicni nogometaš.
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zbolel vratar, sem se trenerju ponudil, da ga bom nadomestil. 
Tako se je začela moja vratarska pot.« 
Čuvaj mreže je od svojega 18. leta poklicni nogometaš. 
»Nogomet je moja služba in hkrati hobi. Delam to, kar sem 

si vedno želel,« poudari. Treninge ima vsak dan, velikokrat 
tudi dvakrat na dan. Treningi se tudi zelo razlikujejo, saj 
je pozicija vratarja nekoliko drugačna od ostalih. »Pred 
tekmami sem vedno zelo skoncentriran. Niti pomislim ne, 
da bi morda večer pred tekmo šel spat zelo pozno ali pa 
s prijatelji na kakšno večerno zabavo. Moje misli so takrat 
usmerjene zgolj in samo v igro.« V sedanji ekipi je zelo 
močna konkurenca, saj so trenutno trije vratarji, nekaj je 
tudi Hrvatov. »Trenutno sem v dobri formi, ki se še dviguje, 
tako da sem zadovoljen. Še bolj pa sem vesel, da v klubu 
dobro delujemo kot celota. Smo v dobrem ritmu, dosegamo 
dobre rezultate in smo v vrhu lestvice,” doda visoki vratar, 
ki je navdušen navijač slovenske nogometne reprezentance 
in italijanskega kluba AC Milan. Gregor si v prihodnje želi 
ustvariti družino, s svojim dekletom še več potovati in pa 
trenirati mlade vratarje, kar se že dogovarja. Kolikor mu čas 
dopušča, pomaga voditi tudi domačo restavracijo. 
»Tekme med Zavrčom in Mariborom v sezoni 2012/2013 so 
se udeležili tudi Frankolovčani. Cel avtobus jih je prišlo. Bil 
sem izjemno vesel in ponosen, ko so strastno navijali za moj 
klub. Skupaj smo se veselili izjemne zmage,« opiše dogodek, 
ki se ga z veseljem spominja. »Podpirajo me starši, dekle, 
najbližji, sokrajani, klub, Mladinsko društvo Frankolovo in 
drugi, kar je res enkratno. Brez njih moja športna kariera ne bi 
bila takšna kot je.« Gregor se s posebnimi občutki spominja 
tudi časov, ko je bil član slovenske reprezentance U-20 in 
U-21, kjer se je spoprijateljil z mnogimi znanimi slovenskimi 
nogometaši - Valterjem Birso, Zlatkom Dedićem, Samirjem 
Handanovićem, Bojanom Jokićem in drugimi. Z mnogimi še 
vedno ohranja vezi, na kar je zelo ponosen. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: www.prvaliga.si in www.snportal.si 

Teniški klub Vojnik
Sezona tenisa je pred vrati in ob dobrih vremenskih 
pogojih bomo svojo vrata odprli v mesecu aprilu. 
Vzdrževalna dela igrišč, za katere skrbijo člani kluba sami, 
že potekajo. V letošnjem letu bodo v prostorih društva 
in na igriščih potekala tudi večja obnovitvena dela, ki jih 
bomo poskušali v čim krajšem času tudi dokončati. Vse 
obiskovalce in igralce prosimo za strpnost in razumevanje 
ob morebitnem neredu na igriščih in okolici. 

Program BREZPLAČNEGA IGRANJA TENISA ZA OTROKE, ki 
smo ga v lanski sezoni prvič izvedli, ostaja. Tako lahko otroci 
brezplačno igrajo tenis po objavljenem urniku na oglasni 
deski društva in v spremstvu odrasle osebe v času POLETNIH 
POČITNIC v mesecu juliju in avgustu. V sezoni 2014 bo Teniški 
klub Vojnik organiziral: 
 
•	 MOŠKO INDIVIDUALNO LIGO s pričetkom v mesecu MAJU, 
•	 OBČINSKI TENIŠKI TURNIR v mesecu JUNIJU, 
•	 TENIŠKI TURNIR PRINC OF SHODER v mesecu JULIJU, 
•	 ČLANSKI TENIŠKI TURNIR v mesecu SEPTEMBRU. 
 

Vse informacije o izvajanju teniške lige, turnirjev in rezervacij 
igrišč najdete na facebook strani društva TENIŠKI KLUB VOJNIK 
ali na oglasni deski društva. Lahko pa nam tudi pišete na 
elektronski naslov društva: tenisklub.vojnik@gmail.com. 
Igranje tenisa na dveh dobro pripravljenih igriščih je možno za 
vse teniške igralce in ne samo za člane kluba. 
 

Vabljeni! 
 

Peter Počivalšek
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Luka Jošt in Tadej Hrvatin
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Prvi zimski nogometni 
turnir mlajših selekcij v 
Vojniku
V soboto, 15., in v nedeljo, 16. februarja 2014, se je v novi 
telovadnici Osnovne šole Vojnik pod okriljem Nogomet-
nega kluba Vojnik odvijal izjemen športni dogodek. 

glasnim navijanjem bodrili svoje nogometaše. Vzdušje je bilo 
izjemno. Ob odhodu smo udeležence naključno povprašali za 
mnenje in ugotovili, da so bili z organizacijo in pogoji za igro 
vsi izredno zadovoljni. Turnirja se je udeležil tudi župan občine 
Vojnik Benedikt Podergajs, ki se je vsem obiskovalcem in šport-
nim udeležencem zahvalil, da so se v tako lepem številu odz-
vali vabilu Nogometnega kluba Vojnik, ter mladim športnikom 
zaželel veliko užitka z žogo in obilo športne sreče. Našim fantom 
se sicer ni uspelo prebiti do najvišjih mest, vendar pa so s srčno 
borbo dokazali, da se nogometu v Vojniku pišejo boljši časi. Čla-
nom NK Vojnik, ki skrbimo, da bi imeli naši najmlajši čim bolj-
še pogoje za šport, pa to daje še dodatnega elana za podobne 
podvige in hkrati dobro promocijo občine tudi v bodoče. 
 

Simon Šarlah 
Foto: Samo Leskošek

Državno prvenstvo v judu 
Dne 8. 2. 2014 je v Slovenj Gradcu potekalo državno pr-
venstvo v judu za kadete/kadetinje in starejše  dečke/dek-
lice, ki se ga je udeležilo 35 klubov iz Slovenije in skupaj 
300 mladih judoistov. 

Od zgodnjih jutranjih pa vse do večernih ur se je v 2 dneh za 
žogo podilo kar 260 otrok, starih od 7 do 13 let. Z veliko truda 
pri organizaciji te nogometne prireditve nam je v Vojnik uspe-
lo povabiti ekipe nogometnih šol iz gorenjskega, koroškega, 
podravskega in zgornjesavinjskega okoliša ter, jasno, ekipe iz 
ožje okolice. Z užitkom smo lahko spremljali male nogometne 
vituoze, ki so na igrišču prekrasne telovadnice prikazali izredne 
predstave. Naj omenimo, da so nastopale ekipe Celja, Kranja 
in ostalih večjih mest, ki sicer igrajo na najvišjem nivoju v Slo-
veniji. V soboto dopoldne so se pomerile ekipe selekcij U-9 in 
popoldne še U-11. Prehodni pokal sta osvojili ekipi NK Kranj in 
NK Miklavž. V nedeljo pa so se za odličja pomerili fantje selek-
cije U-13, kjer smo lahko videli že veliko kombinatorne igre. 
Dokaj prepričljivo je prvo mesto in s tem prehodni pokal os-
vojila ekipa NK Šmartno ob Paki. Da se v žaru borbe niso začeli 
oglašati želodčki, so se tako otroci in spremljevalci okrepčali s 
hrano in pijačo. V dveh dneh se je tako odigralo kar 61 tekem, 
našteli pa smo tudi preko 500 obiskovalcev. 
Starši, sorodniki, prijatelji ter ostali ljubitelji nogometa so z 

Tekmovanja sta se udeležila tudi Tadej Hrvatin, ki je v kategoriji 
do 55 kg v skupini starejših dečkov zasedel odlično 9. mesto, 
in Luka Jošt, ki je v kategoriji do 55 kg v skupini kadetov osvojil 
odlično 9. mesto.
Oba tekmovalca obiskujeta OŠ Frankolovo, kjer vadita judo pri 
ŠD Judo-Jaka.

 Peter Bevc

Gostilna LOVEC, Celjska cesta 25, Vojnik

Gostilna LOVEC v Vojniku odpira v soboto, 5. 4. 2014, ob 9. uri,  
svoja vrata vsem, ki radi uživajo v kulinaričnih in vinskih dobrotah.
Dobrodošli vsi ljudje dobre volje od blizu in daleč!
 Veselimo se vašega obiska!
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KDAJ KAJ OPIS

sobota, 5. april, 
ob 8. uri 

ČISTILNA AKCIJA V OBČINI 
VOJNIK 

V soboto, 5. aprila 2014, ob 8. uri Občina Vojnik  organizira čistilno akcijo v KS Vojnik, 
KS Nova Cerkev in KS Frankolovo. 

sobota, 5. april, 
ob 19. uri 

KOŠARKARSKA TEKMA V soboto, 5. aprila 2014, ob 19. uri Košarkarski klub Vojnik  organizira košarkarsko 
tekmo 8. krog med domačo ekipo KK Vojnik in KK Lesdog Kočevje v telovadnici OŠ 
Vojnik. 

nedelja, 6. 
april, ob 10. uri 

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
GORSKIH TEKIH ZA ŠTAFETE 

V nedeljo, 6. aprila 2014, ob 10. uri Športno društvo Socka prireja Državno prvenstvo 
v gorskih tekih za štafete v Socki. 

nedelja, 6. 
april, ob 14. uri 

CVETLIČNI SEJEM V nedeljo, 6. aprila 2014, Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalni 
“Cvetlični sejem” z družabnimi igrami, bogatim srečelovom in delitvijo rož samo 
ta dan za vsakega člana TD Frankolovo in vsako gospodinjstvo v KS Frankolovo. 
Informacije na tel. 031 862 303 Edi ali 031 292 360 Marija. 

nedelja, 6. 
april, ob 17. uri 

KONCERT LJUDSKIH PEVK DU 
VOJNIK 

V nedeljo, 6. aprila 2014, ob 17. uri Ljudske pevke DU Vojnik  organizirajo koncert v 
Kulturnem domu Vojnik. 

ponedeljek, 7. 
april, ob 8. uri - 
petek, 11. april, 
ob 15. uri 

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V 
PROGRAME VRTCA 

Od ponedeljka do petka, 7. do 11. aprila 2014, od 8. do 15. ure Vrtec Mavrica Vojnik 
organizira vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2014/2015 v Vrtcu 
Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne delavke). Vloge za vpis otroka v vrtec starši 
dobijo ob vpisu ali na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik. Informacije lahko dobite pri 
svetovalni delavki Martini Ošlak, tel. 03 780 00 21, in v tajništvu, tel. 03 780 00 00. 

petek, 11. april, 
ob 19. uri 

KUD FRANCE PREŠEREN 
VOJNIK - REDNI LETNI 
KONCERT 

V petek, 11. aprila 2014, ob 19. uri Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik 
prireja redni letni koncert v Kulturnem domu Vojnik. 

nedelja, 13. 
april, ob 18. uri 

KOMEDIJA  
“MOŽ MOJE ŽENE 2” 

V nedeljo, 6. aprila 2014, ob 18. uri Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo 
organizira gostovanje Gledališke skupine KD SKORBA s komedijo »MOŽ MOJE ŽENE 
2« v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. 

ponedeljek, 
14. april, ob 
17. uri 

ZBIRANJE VZORCEV ZA 
OCENJEVANJE VIN 

V sredo, 14. aprila 2014, od 17. do 19. ure Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik 
organizira zbiranje vzorcev za ocenjevanje vin letnika 2013 v kleti Občine Vojnik. 

torek, 15. april, 
ob 13. uri 

11. OCENJEVANJE VIN V torek, 15. aprila 2014, ob 13. uri Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira 
11. OCENJEVNJE VIN letnika 2013 v Kulturnem domu Vojnik. 

ponedeljek, 
21. april, ob 
14. uri 

POHOD  
PO TONČKOVI POTI 

V ponedeljek, 21. aprila 2014, ob 14. uri Turistično društvo Frankolovo organizira 
pohod po na novo urejeni učni poti Antona Bezenška, oz “Tončkovi poti”, po kateri 
vas bodo vodili ptički v 10 zvočnih hišicah, ki vam bodo na zabaven in duhovit način 
približali zgodovino kraja, življenje in delo Antona Bezenška ter šege in navade 
tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti ter približali živalski in 
rastlinski svet. Informacije na tel. 031 862 303 Edi ali 031 292 360 Irma. 

torek, 22. april, 
ob 8. uri; sreda, 
23. april, ob 
8. uri 

ZBIRANJE VZORCEV za “V. 
SALAMIADO” 

V torek in sredo, 22. in 23. aprila 2014, med 8. in 19. uro Vinogradniško vinarsko 
društvo Vojnik  organizira zbiranje vzorcev za “V. SALAMIADO” v prostorih Kmetijske 
zadruge Vojnik. 

torek, 22. april, 
ob 11. uri 

SADITEV PLODNOSTNIH 
RASTLIN 

V torek, 22. aprila 2014, ob 11. uri Lovska družina Vojnik s sodelovanjem z Osnovno 
šolo Vojnik prireja saditev plodnostnih rastlin − dreves pri Lovskem domu Vojnik v 
okviru dneva zemlje. 

četrtek, 24. 
april, ob 18. uri 

KONCERT ZBOROV OŠ VOJNIK V četrtek, 24. aprila 2014, ob 18. uri organizira Osnovna šola Vojnik tradicionalni 
koncert zborov OŠ Vojnik v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. 

petek, 25. 
april, ob 9. uri 
- nedelja, 27. 
april, ob 18. uri 

PARAŠTAJERKA 2014 Od petka, 25., do nedelje 27. aprila s pričetkom ob 9. uri Društvo jadralnih padalcev 
KAJUH Frankolovo organizira tekmovanje z naslovom “Paraštajerka 2014” s startom 
na Konjiški gori in pristankom pri bazenu na Frankolovem (rezervni termin v primeru 
slabega vremena je: od 23. do 25. maja 2014). 

petek, 25. april, 
ob 19. uri 

IGRA MED ZAKONOM IN 
VESTJO 

V petek, 25. aprila 2014, ob 19. uri organizirata Občina Vojnik in KUD France Prešeren 
Vojnik igro “Med zakonom in vestjo” v Kulturnem domu Vojnik. 
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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).

Vsako sredo od 9. do 10. ure ima Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje v prostorih Planinskega društva Vojnik 
uradne ure. V tem času je možno merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi za člane 
brezplačno. Za nečlane znaša prispevek treh funkcij 5 eur.

KDAJ KAJ OPIS

nedelja, 27. april, 
ob 18. uri 

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA ANTON 
BEZENŠEK FRANKOLOVO 

V nedeljo, 27. aprila 2014, ob 18. uri Moški pevski zbor Prosvetnega društva Antona 
Bezenška Frankolovo organizira letni koncert z gosti v cerkvi Sv. Trojice na Gojko. 

nedelja, 4. maj, 
ob 10.30 

FLORJANOVA MAŠA V nedeljo, 4. maja 2014, ob 10.30 uri Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik organizira 
FLORJANOVO MAŠO v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku. 

sobota, 17. maj, 
ob 16. uri 

PREVZEM GASILSKEGA 
AVTOMOBILA V VOJNIKU 

V soboto, 17. maja 2014, od 16. ure dalje Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik 
organizira prevzem gasilskega avtomobila nove avto cisterne AC 16 60. Po prevzemu 
sledi zabava z ansamblom Vihar in gostom Vilijem Resnikom pod šotorom na igrišču 
v Vojniku. 

sobota, 24. maj, 
ob 17. uri 

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
PRAZNIKU KS FRANKOLOVO 

V soboto, 24. maja 2014, Krajevna skupnost Frankolovo v sodelovanju s Turističnim 
društvom in Prosvetnim društvom Anton Bezenšek Frankolovo prireja osrednjo 
prireditev ob krajevnem prazniku: - ob 17. uri slavnostna seja Sveta KS Frankolovo 
v prostorih Osnovne šole Frankolovo, - ob 18. uri odkritje doprsnega spomenika 
Antona Bezenška in otvoritev “Tončkove poti” pred stavbo Osnovne šole Frankolovo,  
-ob 19.30 uri Koncert z gosti iz Bolgarije s podelitvijo krajevnih priznanj v 
večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Vljudno vabljeni! 

četrtek, 29. maj, 
ob 17. uri 

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV NA 
FRANKOLOVEM 

V četrtek, 29. maja 2014, Krajevna skupnost Frankolovo in Župnijska Karitas 
Frankolovo organizirata srečanje starejših krajanov: ob 17. uri Sveta maša v cerkvi 
na Frankolovem, ob 18. uri pa sledi srečanje s kratkim kulturnim programom ter 
družabno srečanje s pogostitvijo v gostišču Turist Frankolovo. 

petek, 30. maj, 
ob 19. uri 

KONCERT HARMONIKARJEV 
KUD VOJNIK IN VSEH SEKCIJ 
KUD FRANCE PREŠEREN 
VOJNIK 

V petek, 23. maja 2014, ob 19. uri organizira Občina Vojnik in KUD France Prešeren 
Vojnik koncert Harmonikarjev KUD Vojnik in vseh sekcij KUD France Prešeren Vojnik 
v športni dvorani OŠ Vojnik. 

sobota, 31. maj, 
ob 9. uri 

TURNIR V NAMIZNEM 
TENISU 

V soboto, 31. maja 2014, ob 9. uri Športno društvo Frankolovo organizira 
Tradicionalni odprti turnir v namiznem tenisu za pokal KS Frankolovo v OŠ 
Frankolovo. 

nedelja, 1. junij, 
ob 8. uri 

SPOMLADANSKI KRAMARSKI 
SEJEM 

V nedeljo, 1. junija 2014, ob 8. uri društvo TALON Frankolovo organizira 
Spomladanski kramarski sejem s tekmovanjem harmonikarjev za zaključno 
prireditev “POHARSKA COKLA” v graščinskem parku na Frankolovem. 

nedelja, 1. junij, 
ob 14.30 

FOLKLORA NA VASI V nedeljo, 1. junija 2014, ob 14.30 Turistično društvo Nova Cerkev organizira 
“FOLKLORO NA VASI” v centru Nove Cerkve. 

sobota, 14. junij, 
ob 14. uri 

VESELJAKOV PIKNIK NA 
FRANKOLOVEM 

V soboto, 14. junija 2014, od 14. ure dalje Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo 
organizira Gasilsko tekmovanje za prehodni pokal KS Frankolovo v graščinskem 
parku na Frankolovem. Po koncu tekmovanja pa sledi “VESELJAKOV PIKNIK” pod 
šotorom v parku. 



OTROCI DO 15 LET GRATIS

In kje boš ti 18. maja?

Predprijave do 15. maja na spletni strani www.na-kolo.si
Predprijavna cena 12 €, sicer 15 €

Glavni pokrovitelj

Pridružite se nam na prireditvi NA KOLO 2014, 

rekreativno – kolesarskem druženju za vso družino, ki bo v 

nedeljo, 18. maja, s štartom ob 10. uri.

ŠTARTNA MESTA

Celje
Vojnik
Slovenske Konjice 
Žalec 
Šentjur 
Štore  
NOVO! DALJŠA 
OTROŠKA TRASA

SKUPNI CILJ

Citycenter Celje
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