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Čebelarsko društvo Vojnik se predstavlja  
na cvetličnem sejmu na Frankolovem.

Duet deklet s tekmovanja harmonikarjev za pohorsko coklo

KUD France Prešeren se je zahvalil tudi  
podžupan občine Vojnik Brane Petre.

Zbirni center Arclin – nadgradnja Dušan Horvat, predsednik KS Frankolovo je prvi zaplesal na novo 
zgrajenem plesišču pri graščini

Izdelovalec odlitka kipa Antona Bezenška iz Zagreba, Nikica Ujevič 
iz Zagreba - izdelovalec kipa Antona Bezenška (v sredini)

Urejena in vabljiva izložba CPU v Vojniku

Hilda Goršek vedno priskoči na pomoč.
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Kazalo

Beseda urednika
Pa je pred nami okrogla – stota številka 
Ogledala. To je prav gotovo majhen 
jubilej, ki si ga človek vzame k srcu 
in je vesel, da je skupaj s sodelavci 
dosegel cilj in da je tudi rezultat dela 
kakovosten. Koliko je vse skupaj 
vredno, boste ocenili vi, dragi bralci 
Ogledala. Mi smo se trudili in se 
trudimo, da bi vam zapisano ugajalo in 
da bi vas seznanili s kar največ dogodki 

v kraju. Pišemo o vsem, o vseh dogodkih, ki jih ni malo, saj to 
dokazujejo napisane strani. 
Tokrat vam ponujamo tudi prilogo Investicije v občini Vojnik v 
obdobju dvajsetih let, da si vsaj približno ustvarimo primerjavo, 
kaj se je v tem obdobju zgradilo in ustvarilo. To je obdobje, ko 
je uspešno županoval gospod Benedikt Podergajs, predvsem 
pa je učinkovito usmerjal razvojno pot vsakokratni občinski 
svet s svojimi odločitvami. 
Ne prezrite prispevkov društev, predvsem Turističnega društva 
Frankolovo, ki je imelo v gosteh Bolgare. Kaj vse se je dogajalo, 
preberite na naslednjih straneh. Tudi na področju športa 
smo dosegli pomembne rezultate – lahko smo ponosni na 
posamezne športnike in na njihove visoke uvrstitve. 
Hvala vsem soustvarjalcem Ogledala, društvom in njihovim 
piscem, da smo pripravili številko, ki je lahko v ponos naši 
občini. 

 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, navedbo avtorja in tel. številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 25. avgusta  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 101. številke bo v četrtek, 11. septembra 2014.)

Članke, prejete po 25. avgustu, 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: Barbara Skralovnik

Naslovna fotografija: Jubilejna torta, torto izdelalo: SLAŠČIČARSTVO 
SLADKI TONI ANTON JOŠT S.P.

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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Županova beseda
Stota številka Ogledala! Z njimi smo spoznali, da smo v občini »vsi povezani med seboj, da smo vsi deli enega 
telesa« (H. Keller). 

Z njim smo v občinski upravi spoznali, da je veliko lažje delati, 
če so ljudje dobro informirani. 
Z njim pa so ljudje ugotovili, da se v občini (beri: upravi) veliko 
dela in tudi naredi ter da so krajevne skupnosti, vrtci, šole, društ-
va in drugi izjemno aktivni s prireditvami in različnimi dogodki. 
Z Ogledalom smo ugotovili, da je to pravi stik z ljudmi in da je 
potem, ko je dobil še elektronskega brata (spletni portal: Mo-
jaobcina.si), njegovo poslanstvo še pridobilo pomembnost. 
Zato se zahvaljujem Mojci Skale za urejanje glasila v prvih letih 
izhajanja in za zdajšnje urejanje Juretu Vovku, ki je vse skupaj 
še nadgradil – Ogledalo je postalo pravi informator občanov 
naše lokalne skupnosti. Zahvala gre tudi vsem dosedanjim čla-
nom uredniškega odbora, vsem fotografom in prostovoljnim 
piscem, ki so s svojim pisanjem in fotografijami doprinesli k 
raznovrstnosti informacij. 
 

Približuje se polovica leta in pregledali smo finančno poslo-
vanje občin. Pri poslovanju dajemo predvsem poudarek usk-
lajenosti med prihodki in odhodki. Ugotovili smo, da se giblje-
mo v normalnih mejah. Manj smo porabili za zimsko službo, 
kot je bilo načrtovano, več pa za sanacijo po žledu. 
V prvi polovici leta smo opravili že kar nekaj sanacij na asfaltnih 
cestah v vseh treh krajevnih skupnostih. Sanacije se še nadalju-
jejo. Prav tako je bilo narejenih že nekaj popravil na mostovih, 
med večjimi je zamenjava dotrajane lesene ograje na mostu v 
Polžah. V Novi Cerkvi se nadaljujejo dela na zamenjavi nizkih 
drogov za javno razsvetljavo z višjimi, ki bodo prostor bolje 
osvetljevali. Redno se na cestah dopolnjuje prometna signal-
izacija, ki je velikokrat poškodovana ali odstranjena (tudi zaradi 
vandalizma, npr. cestna ogledala). Za makadamske ceste smo 
po krajevnih skupnostih namenili že kar nekaj ton gramoza. 
Izgradnja kanalizacije v Arclinu se nadaljuje, prav tako dobro 
kaže večini projektov z naslova protipoplavnih ukrepov. Pri 
vodovodu Tomaž čakamo na tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje, sledi priklapljanje uporabnikov. Pridobivamo grad-
beno dovoljenje za kanalizacijo Razdelj–Nova Cerkev. 
Nadaljujejo se obnove na vodovodu Frankolovo v višini do 
300.000 evrov. 
Za vodovod v Belem Potoku so odkupljena zemljišča in se prip-
ravlja projekt. Treba je postaviti črpališče in vodohran (VO-KA) ter 
zgraditi cevovod do uporabnikov. Naslednje leto predvidevamo 
začetek del; tako nakazujejo razgovori s prihodnjim upravljavcem. 
Občina ima v lasti kar nekaj zemljišč za gradnjo, ki so delno komu-
nalno urejena in smo jih pripravljeni prodati. Do sedaj so bile naše 
želje, da bi prodali večje komplekse zemljišč, česar pa osiromašeni 
trg ni sprejemal. Zato smo pripravljeni, da prodamo tudi manjše 
dele zemljišč. Če bo komunalna infrastruktura dovoljevala, tudi 
posamezne parcele. Informacije lahko dobite na občini. 

Nagovor župana na seji občinskega sveta uredniškemu odboru 
Ogledala ob stoti številki

Obnova strehe POŠ Socka

Župan občine Vojnik Benedikt Podergajs

Želeli bi vas obvestiti, da: 
•	 smo	 opravili	 še	 nekaj	 razširjenih	 energetskih	 pregledov	

javnih objektov v občini; 
•	 ves	 čas	 prenavljamo	 in	 dopolnjujemo	 informatizacijo	 pro-

cesov uprave in občinskih organov; 
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I•	 še	vedno	delamo	na	projektih	Planetu Zemlja prijazna obči-

na, Mladim prijazna občina in Invalidom prijazna občina; 
•	 vsako	leto	pripravljamo	program	varnosti,	letno	in	po	potrebi	

pregledujemo oz. dopolnjujemo lokalni energetski koncept; 
•	 izvajamo	energetsko	sanacijo	na	večstanovanjskih	objektih	

v smislu stavbnega pohištva na neprofitnih stanovanjih v 
občinski lasti; 

•	 trenutno	 saniramo	 streho	 POŠ	 Socka	 z	 izdelavo	 zračnega	
kanala. 

Nekaj poudarkov iz našega dela sem zapisal, saj vem, da večina 
občanov zanje sploh ne ve, čeprav so koristni za dobro oziro-
ma boljše bivanjsko okolje skupnosti ali posameznikov. 
 
Izvedli smo tudi nekaj odmevnih prireditev, ki so zaznam-
ovale naš kraj in ponesleime tudi izven meja naše občine 
pa tudi države. Naj naštejem samo tiste, za katere so se 
nam organizatorji ali nosilci prireditev posebej zahvalili: 
– Državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete (6. 4. 2014) 
– Moški pevski zbor KUD Vojnik (letni koncert) 
– Praznik KS Frankolovo 

Opozarjate nas tudi na slabo vzdrževane objekte, predvsem v 
naseljih in tam, kjer so objekti najbolj na očeh. Lastnike opozo-
rimo, a je še to včasih težko. 
Čebelarji so nas opozorili in prosili, da ob morebitni saditvi 
okrasnih rastlin ali dreves sadite medovite rastline, saj s tem 
pomagate čebelam, ki velikokrat izgubijo pašo tudi zaradi 
naših posegov v naravo. 
V tej številki bomo namenili poseben prostor glavnim investici-
jam, ki jih je občina izvedla v dvajsetih letih svojega delovanja. 
Prelistajte in boste presenečeni, kot sem bil tudi sam, ko sem jih 
pregledal. Pa še te so predvsem največje in najzahtevnejše. 
Člani uredniškega odbora in sodelavci so v nadaljevanju pred-
stavili še mnogo zanimivosti, a zagotovo ne smem mimo največ-
jega dogodka (oz. dogodkov) v zadnjem času: postavitve doprs-
nega kipa Antonu Bezenšku na Frankolovem, odprtja Tončkove 
poti in preimenovanja OŠ Frankolovo v OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo. Čestitam krajevni skupnosti in vsem snovalcem ve-
likega projekta ob 160-letnici rojstva častitljivega človeka. 

Odkritje spomenika Antonu Bezenšku pred šolo

Komur bo dano, želim vse dobro na dopustu; morda doma, mor-
da tudi na morju; učencem pa uspešen zaključek šolskega leta. 
Vsem neskončna zahvala za preproste, četudi drobne stvari, ki 
poživljajo telo in duha. Prav zato ne pozabite na ljudi (na kakršen 
koli način že), ki so na Balkanu bili ob vse svoje premoženje. 
 
 Beno Podergajs, župan 
 Foto: Jure Vovk

 Spoštovani g. Beno Podergajs! 

Prenašam iskreno zahvalo gostov iz Bolgarije, ki so se udeleži-
li odkritja doprsnega kipa prof. Antona Bezenška na Fran-
kolovem. Iskreno so hvaležni za izredno pozornost, ki so je bili 
deležni povsod, kamor so prišli. Še posebej se vodstvo deleg-
acije zahvaljuje za izreden sprejem pri Vas na občini in za Vašo 
predstavitev občine in njene vsebine. Vse je navdušil tudi obisk 
rojstne hiše prof. A. Bezenška in odziv na koncertu po odkritju 
kipa. Zborovodkinja ga. Rada Slavinska je z izredno ganjenim 
govorom povedala, da je imela solzne oči na koncertu na Fran-
kolovem in da je celo noč podoživljala koncert in navdušenje 
občinstva. Enako so razmišljali tudi drugi, ki so me prosili, da 
Vam prenesem besede zahvale in vabilo, da se prihodnje leto 
srečate v Plovdivu in Sofiji ob 100-letnici smrti velikega prof. 
Bezenška. Iskrena hvala tudi v mojem imenu. 

Milan Brecl 

– Praznik kruha, vina in salam (organizator: Vinogradniško 
društvo Vojnik) 

– Prireditev »Med zakonom in vestjo« ob dnevu upora (gle-
dališče iz Pliberka) 

– Srečanje pevskih zborov občin Vojnik in Dobrna 
– Koncert vseh zborov OŠ Vojnik 
– Medobčinska prireditev Na kolo 2014 

Spoštovani g. župan! 

Kako lepo je iti »na kolo«, je tudi ob Vaši pomoči občutilo okoli 
500 kolesarjev, ki so preteklo sončno nedeljo poganjali pedala 
svojih koles po vaseh in mestih kar šestih sosednjih občin – Cel-
ja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Štor, Vojnika in Žalca. 
Prve organizacijsko-varnostne ocene so pozitivne, saj na cilju 
razen zadovoljnih in nekoliko zasoplih obrazov ni bilo slišati 
graje ali novice o kakšni težji poškodbi. Prav tako smo letos 
zabeležili rekordno udeležbo najmlajših kolesarjev. Vse to so 
ugotovitve, ki si jih vsi najbolj želimo. 
Vsa ta dejstva nas zavezujejo, da tradicijo družins-
ko-rekreativnega kolesarjenja na Celjskem samo še nadgra-
jujemo in s tem vzgajamo nove rodove pripadnikov zdravega 
načina preživljanja prostega časa v naravi. Prepričani smo, da 
je tako naravnan pristop blizu tudi Vašim pogledom, kar ste 
dokazali s sodelovanjem na letošnji prireditvi Na kolo. 
Za Vaš prispevek velja iskrena zahvala z upanjem, da bomo tovrst-
no sodelovanje ohranili tudi v prihodnje, še posebej ob organizaciji 
naslednjega jubilejnega desetega kolesarjenja Na kolo 2015. 
 Snežana Delakorda  
 

Ostanejo še vaša vprašanja in resne pripombe: 
Občani iz vseh treh KS nas opozarjate, da se pogosto krade-
jo rože in druge stvari na pokopališčih; zato bomo namestili 
kamere. 
Prav tako ste nas večkrat opozorili, da se srečujete s spuščen-
imi psi, ki so kar nekajkrat tudi resnično pokazali zobe. Pse je 
treba imeti na vrvici in nositi vrečke za pobiranje iztrebkov. 
Največkrat nas opozarjate na različne oblike vandalizma, ki mu 
težko pridemo do konca. Če je večji, potem prijavimo; a največkrat 
pomaga preventiva vas občanov, ki se je že izkazala za najboljšo 
rešitev, s katero preprečimo uničevanje družbenega premoženja. 
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Občinsko glasilo Ogledalo je luč sveta v takrat še zelo skromni obliki prvič uzrlo leta 1995. Nekaj časa je 
glasilo izhajalo tudi kot priloga regionalnega časopisa v celjski regiji. Glavni namen izhajanja glasila je skrbna 
odgovornost občine Vojnik do različnih javnosti. 

S skromnimi željami in jasno vizijo  
do prepoznavnega občinskega glasila  
Odločitev za oblikovanje lastnega občinskega glasila je 
izhajala iz poslanstva javnega sektorja in primarne naloge 
zagotavljanja javnih dobrin na enak način in pod enakimi 
pogoji vsem občanom. Pomemben razlog za lastno glasilo je bil 
tudi komunikacijski vidik. Takšna glasila namreč poleg številnih 
drugih komunikacijskih orodij predstavljajo kakovosten 
način posredovanja informacij različnim javnostim. Glasilo je 
torej namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini in 
opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v 
lokalni skupnosti. Izhaja praviloma petkrat oz. šestkrat letno v 
nakladi 3.500 izvodov in ga prejmejo vsa gospodinjstva občine 
brezplačno. Vsebina časopisa je jasno zastavljena že od samih 
začetkov, čeprav so se z leti pojavile vsebinske novosti in tudi 
oblikovne osvežitve. Ogledalo sicer ostaja zvesto prvotno 
zastavljeni viziji, vendar se smiselno spreminja v koraku s 
časom in trendi, ki jih narekuje sodoben svet. 

Aktiven odgovorni urednik – recept za uspeh  
Mojca Skale je bila prva odgovorna urednica Ogledala, tako 
rekoč je orala ledino. Prve številke je krojila kar sama, skupaj 
s podjetjem Dinocolor, d. o. o., pa glasilo oblikovala in ga tudi 
poimenovala. Kot je poudarila, ime Ogledalo pomeni, da 
odseva delo občine. »Vendar ne samo delo občinske uprave, 
temveč tudi delo javnih zavodov, društev, podjetij, kmetov, 
torej širše območje družbeno-politične skupnosti, ki se ji reče 
občina Vojnik.« Na začetku je avtorje besedil izbrala glede na 

aktualnost dogodkov in novic, še posebej je morala motivirati 
posameznike, da so začeli pisati. 
Odgovorni urednik je po njenem mnenju tisti, ki motivira 
tako člane uredniškega odbora kot tudi druge avtorje, da 
pišejo vsebinsko zanimive in primerno dolge članke, usklajuje 
prispevke, jih pregleduje, pripravlja predloge finančnih 
načrtov, je odgovoren za ravnanje skladno z Zakonom o 
medijih ter skupaj s člani uredniškega odbora ustvarja podobo 
in vsebino glasila. 
 
Gospa Mojca, kakšni so bili začetki Ogledala? Kdo je podal idejo, 
kakšna je bila takrat prva ekipa in kakšni občutki vas prevevajo 
sedaj po mnogo letih, ko je pred nami že 100. številka?  
Prva številka je izšla decembra 1995. Takrat še ni bilo spletnih 
strani, informacije so se objavljale le na oglasnih tablah 
krajevnih skupnosti, nekaj malega sta objavljala tudi Novi 
tednik in Radio Celje. Občane in občanke je zelo zanimalo, 
kaj se dogaja in dela v občini, ki je postala samostojna. Župan 
Benedikt Podergajs je predlagal, da bi izdajali pisna obvestila 
občanom. Skladno z zakonodajo, ki je dopuščala občinska 
glasila, je občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju 
javnega glasila občine Vojnik. Ogledalo je bil kot otrok, za 
katerega skrbiš in se potem osamosvoji ter z njim živijo drugi, 
ga oblikujejo po svoje. Vendar si vesel, da te po tolikih letih še 
vedno razveseli s polnostjo dogajanj in novic. 
 
Kako bi na kratko opisali začetke, morda vaše takratne cilje 
oz. želje? Je danes Ogledalo to, kar je bil cilj prvih snovalcev?  

»Ogledalo, želimo ti vse najboljše!«
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Ogledalo je vedno odsev tistega časa in tistih ljudi, ki so 
vključeni vanj. Cilj prvih snovalcev je bil kratko in zanimivo 
poročati o aktualnih in pomembnih zadevah, dogodkih ter 
novicah. Bolj kot kronika nekega časa. Zdaj sodelujejo sposobni 
in ustvarjalni pisci, ki pišejo vsebinsko daljše in umetniško 
bogatejše prispevke. Ker ima Ogledalo veliko pohval, pomeni, 
da se je glede na cilje prvih snovalcev razvilo v smeri, ki 
odgovarja občanom in občankam, to pa je cilj občine Vojnik. 
Korak bliže smo naredili tudi s spletnim medijem Mojaobcina.si, 
kjer so ažurno objavljene novice in dogodki. 
 
Vaša popotnica, želje sedanjemu uredniku, uredniškemu 
odboru in tudi bralcem glasila?  
Odgovornemu uredniku in uredniškemu odboru želim, da 
boste še naprej svoje poslanstvo opravljali s srcem in pozitivno 
energijo, ki se prenaša tudi bralcem Ogledala. Bralcem in 
bralkam Ogledala pa želim, da vam informacije, novice in 
dogodki olajšajo in polepšajo življenje. Naj vas spodbudijo, 
da se boste tudi sami aktivno vključili v družbeno-politično 
življenje občine Vojnik. Za lepši skupni jutri.  
V dvanajstih letih njenega urednikovanja je izšlo kar 64 številk. 
Sčasoma je ugotovila, da ji to čedalje zahtevnejše delo jemlje 
preveč (tudi prostega) časa. Podala je odstopno izjavo, ki jo 
je občinski svet potrdil ter na predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na mesto odgovornega 
urednika imenoval Jureta Vovka. Na vprašanje o kakšnem 
»bombončku« za bralce je odgovorila, da so na enem izmed 
uredniških odborov pri preverjanju prisotnosti članov 
ugotovili, da sta se opravičila dva člana g. Vovk in g. Medved. 
»In smo zaključili: ›Raje sta ostala v gozdu.‹«  

Ogromno energije in idej za urednikovanje  
Jure Vovk je malce strahoma ob izidu svoje »prve«, sicer že 
65. številke pričakoval odzive bralcev. Bili so pozitivni. Pri 
urednikovanju je ubral pot, ki zagotavlja vse večjo branost in 
prepoznavnost glasila tudi izven meja naše občine. Kot sam 
pravi, ima energije in idej za urednikovanje še ogromno. 
 
Gospod Jure, kakšni občutki so vas prevevali, ko ste postali 
urednik Ogledala? Ali se še spominjate svoje prve številke, ki 
ste jo oblikovali? 
Prevzeti nalogo urednika ni enostavna odločitev, saj se s 
tem zavežeš, da boš prevzel naloge obveščanja, ki morajo 

zadovoljevati zahteve po obveščenosti vseh občanov občine 
Vojnik. Ob tem se moraš otresti vsakršne barve politične 
pripadnosti in seveda obravnavati enakovredno vse pisce 
člankov, ki želijo po tem mediju sporočiti informacije širšemu 
krogu ljudi. V ozadju tega pa stoji Zakon o medijih z vsemi 
odgovornostmi in seveda sankcijami. Urednikovanje Ogledala 
ni moja prva preizkušnja, saj sem že prej urejal dva časopisa. 
Nekaj izkušenj sem pridobil tudi z delom v uredniškem odboru 
Ogledala, ki ga je uspešno vodila prejšnja urednica Mojca 
Skale. Ja, vsake številke posebej se spomnim in to z veseljem, 
saj je bilo vloženega veliko truda članov uredniškega odbora 
in mene samega v končni izdelek Ogledala; in ko ga zaključiš 
in vzameš v roke, si vesel, da ti je uspelo. 

 
Kako bi na kratko opisali delo odgovornega urednika? 
Marsikdo se namreč ne zaveda, koliko časa, energije in truda 
je treba vložiti, da dobiš v roke takšno glasilo? 
Delo urednika res ni preprosto in nosi v sebi veliko 
odgovornosti do občine, ki financira izdajanje tega glasila, 
do uredniškega odbora, ki usmerja dogovorjeno uredniško 
politiko, in ne nazadnje do piscev, ki soustvarjajo naše 
Ogledalo. Ogledalo postaja vse debelejše, po obsegu pa 
prekoračujemo dogovorjeno število strani. To pomeni, da se 
ljudje, društva in organizacije ter seveda strokovne službe 
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Prva št. Ogledala – pozdrav župana: »Spoštovani občani, 
pozdravljeni s prijetnim občutkom, da bo to glasilo prišlo v vsako 
hišo naše občine ...«
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občine vse bolj pojavljajo v tem mediju in se zavedajo, da je to 
način sporočanja o svojem delu in dejavnosti. Vsak članek, ki 
ga prejmem, cenim in vem, da mora izdelek avtorja najti mesto 
med stranmi Ogledala. Članek preberem, ga posredujem 
lektorici in ga tudi objavim. Za zdaj nisem delal selekcije, saj 
ima vsak članek svoje sporočilo in za njim stoji nekdo, ki ga je 
napisal. Približno sto člankov prejmem za vsako številko, ki jih 
je treba obdelati. Temu sledi delo z oblikovalko v tiskarni, in ko 
pridemo do končnega izdelka posamezne številke, se veselim 
njenega izida. 
 
Kakšne cilje ste si z uredniškim odborom zastavili? Morda 
vaša vizija in želje? Kaj naj bi po vašem mnenju predstavljalo 
glasilo občankam in občanom?  
Uredniški odbor je po strukturi na visoki ravni. To pomeni, 
da so člani delavni, da se zavedamo svojega poslanstva in da 
vidimo cilj v zagotavljanju najboljše kakovosti obveščanja. 
To smo si zastavili v vsebinski zasnovi že ob sprejemu nalog. 
Moja želja je, da bi bili občani pravočasno in kakovostno 
obveščeni, to pa pomeni, da prejmejo učinkovito informacijo. 
Seveda je to odvisno od pogostosti izhajanja medija. Če bi 
prešli na mesečnik, bi se način obveščanja bistveno izboljšal, 
informacije bi bile veliko bolj sveže. 
 
Kaj vam daje energijo, da uspešno urednikujete? 
Že prej sem omenil, da ko se odločaš za tako odgovorno 
delo, saj se ne nazadnje izpostavljaš javnosti, odločitev ni 
lahka. Delo je pogojeno z vizijo, odločnostjo, veseljem in 
odgovornostjo. Vse je prepleteno, in če imaš tu podporo, je 
uspeh zagotovljen. Podporo imam, tako uredniškega odbora 
kot (še posebej) župana Benedikta Podergajsa, ki mi po izidu 
vsake številke poda pozitivno oceno, da sem na pravi poti. 
Velikokrat me kličejo bralci Ogledala in me pohvalijo, zamejci 
mi pišejo pisma, v katerih pozitivno ocenjujejo predstavitev 
svojega domačega kraja, predstavniki društev se zahvaljujejo 
za korektno pisanje o njihovem delovanju. To je tisto, kar mi 
daje energijo za oblikovanje vsebine naslednje številke. 
Sedanji odgovorni urednik se veseli novih izzivov in si želi, 
da bodo ob 200. številki Ogledala vsi, ki na kakršen koli način 
pripomorejo, da je Ogledalo prepoznavno in aktualno glasilo, 
tako veseli in ponosni, kot so vsi ob izidu jubilejne 100. številke. 

Dogajalo se je … Od 1 do 100 ... 
Št. 1 – 1. december 1995 
»Spoštovani občani, pozdravljeni s prijetnim občutkom, da 
bo to glasilo prišlo v vsako hišo naše občine, z njim pa bodo 
nastale nove vezi in nova spoznanja o oblikovanju te občine. 

Z veliko dobre volje, a tudi težav, smo se podali na pot, ki se 
imenuje: uvajanje lokalne samouprave v občini Vojnik ...« 
(Beno Podergajs, župan)
Brali smo ... predstavitev občinske uprave; občinskega sveta; 
občinskega proračuna; državne uprave in njenih pristojnosti; 
celostne podobe občine ter dela odborov ... 
 
Št. 10 – marec 1998 
Brali smo ... planinske poti na območju občine Vojnik; 
prebujenje v Turističnem društvu Nova Cerkev; Turistično 
društvo Vojnik; literarni opoj; dobrodošlica raznolikosti; kino 
sekcija Vojnik; čistilna akcija: smeti, smeti ... 
 
Št. 20 – 12. junij 2000 
Brali smo … natečaj Kulinarični spominek občine Vojnik in 
natečaj za zbiranje starih novcev; postavitev kontejnerjev za 
papir; agencija Banke Celje bo popolnoma prenovljena; teža 
šolskih torb; projekt Knjigobube v vrtcu; mladi za napredek 
občine; razvoj nogometa v občini; imamo državnega prvaka 
v slalomu; Kaja in Urh dosegla prvo mesto na mednarodnem 
turnirju … 
 
Št. 30 – 4. julij 2002 
Brali smo … Balonarski festival v Vojniku; Slomškov pohod od 
Sloma do Nove Cerkve; za praznik cesta v Stražico; komedija 
Mama je umrla dvakrat; Žlausova galerija sredi parka; poletno 
hlajenje v bazenu na Frankolovem … 
 
Št. 40 – 16. junij 2003 
Brali smo … zaživel Dom starejših občanov Vojnik; otvoritev 
trgovsko-poslovnega centra na Frankolovem; otvoritev 
Petrolovega bencinskega servisa v Vojniku; dan upora za boljši 
svet, za svobodo; ansambel Francija Zemeta slavil 40. obletnico 
delovanja; nagradni izlet zlatih značkarjev; odličnjaki osem let; 
cvetlični in spomladanski kramarski sejem; Moški pevski zbor 
KUD France Prešeren Vojnik v gosteh na Češkem; 30 let MoPZ 
Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo; deseta 
obletnica Štajerskih rogistov … 

 
Št. 50 – 17. junij 2005 
Brali smo … prvo mednarodno tekmovanje rogistov na 
Slovenskem; prometni kotiček; 130 let Pošte Frankolovo; 
mladinci PGD Nova Cerkev na olimpijado; ocenitev vin letnika 
2004 … 
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Vsebina časopisa je jasno zastavljena že od samega začetka.
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Št. 60 – 19. april 2007 
Brali smo … gradnja telovadnice – večnamenske dvorane POŠ 
Nova Cerkev; šestnajstič »Ostanimo prijatelji«; 10. tradicionalni 
občinski veleslalom tudi tokrat razveseljeval; frankolovski 
fantje z butaro velikanko … 
 
Št. 70 – 13. maj 2009 
Brali smo … projekti, ki se delno financirajo iz sredstev 
Evropske unije; velika pridobitev za krajane naselja Gradišče 
pri Vojniku; postavitev nove brvi v Socki; 30 let Zdravstvene 
postaje Vojnik; vzpon do največje in najvišje kmetije v Socki; 
10. občni zbor Gasilske zveze Vojnik – Dobrna; 9. srečanje 
Gradiščanov Slovenije na Gradišču pri Vojniku; vinogradniki 
bi radi uredili manjši muzej; zastava da ali ne?; prvomajska 
budnica; vojaki v vrtcu … 
 
Št. 80 – 25. februar 2011 
Brali smo … dolgoročna razvojna strategija občine Vojnik za ob-
dobje 2010-2020; izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik in 
telovadnice OŠ Vojnik; prireditveni paviljon na Frankolovem; Cen-
ter kulture in ustvarjalnosti Vojnik; gasilci poznani tudi kot organi-
zatorji pustnega karnevala; Ogledalo na obisku v vrtcu Mavrica; 
čebelji dan na OŠ Frankolovo, angleški vikend na OŠ Vojnik; Vo-
jničani obogatili razstavo na Dunaju; tradicionalni božični koncert 
v Novi Cerkvi; luč miru iz Betlehema; gozdna učna pot Modrijanov 
v mednarodnem letu gozdov; koledovanje 2011 … 
 

prazniku občine; trta je obrana; teden medgeneracijske simbioze; 
podreti, prenoviti ali …; na Frankolovem prvi učni čebelnjak … 
 

Ko se Ogledalo  
pojavi stotič …
Spominjam se prvih izvodov vojniškega časopisa 
Ogledalo, ki so prinesli med nas novice o delu v naših 
krajih in življenju ljudi, ki smo jih vsak dan srečevali, a 
marsikdaj nismo dosti vedeli o njih. 

Kmalu so me članki pritegnili in 
navdušili, tako da sem kakšnega 
prispevala tudi sama. V šoli, ki 
je nekako moj drugi dom, se je 
dogajalo toliko zanimivih stvari, 
ki niso bile del osnovnega pro-
grama. A občani zanje niso vedeli, 
če niso bili vanje vključeni njihovi 
otroci; zato sem želela to doga-
janje prinesti čim večjemu številu 
ljudi in to mi je uspelo z objavami 
v Ogledalu. Vsebina mojega dela 
se je razširila na različna področ-
ja, vedno pa sem sledila nače-

lu, da je treba zapisati resnico in da strani v Ogledalu niso 
namenjene žaljenju ljudi, ampak spodbudi za jutrišnji dan. 
Ponosna sem, da sem del tistih, ki skrbijo, da se podatki 
kronološko ohranjajo, da sem bila desetletje članica kako-
vostnega in ustvarjalnega uredniškega odbora ter da rada 
pišem o pridnih, ustvarjalnih, poštenih in veselih ljudeh, ki 
delujejo v naši občini ali iz nje izhajajo. 
Uredniku in njegovim sodelavcem, predvsem pa Ogledalu 
čestitam ob stotem izvodu in želim uspešno delo tudi v pri-
hodnosti. 
 
 Milena Jurgec

Št. 90 – 15. november 2012 
Brali smo … vojniški vrtec kot mercedes med avtomobili; 10. 
Slomškovi kulturni dnevi v Novi Cerkvi; knjiga kot popotnica 
za življenje; »mali čudež« za Črešnjice; na pomoč smo poklicali 
gasilce; upokojenci zborovali pod šotorom; dan mobilnosti, ob 

Št. 100 – junij 2014 
Ogledalo, želimo ti vse najboljše! Ostani aktualno, zanimivo 
in prijazno glasilo. Bodi korekten komunikator, ki ve, kaj lahko 
in česa ne. Pridno beleži kronologijo dogajanja v naši občini, 
opozarjaj, sprašuj, odgovarjaj, nas navdihuj in uči. Ohranjaj 
svojo pristnost in uresničuj vizijo prvih snovalcev. Ostani zvest 
načelom in skrbno nadaljuj svoje poslanstvo. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Jure Vovk in Tjaša Podergajs 

Milena Jurgec, 
dolgoletna članica 
uredniškega odbora
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Zaključni račun proračuna 
občine Vojnik za leto 2013
Občinski svet je sprejel zaključni račun proračuna za leto 2013 na 28. seji dne 3. 4. 2014. 
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Pri izvrševanju proračuna za leto 
2013 smo upoštevali Odlok o 
proračunu občine Vojnik za leto 
2013, ki je bil sprejet na 19. seji 
občinskega sveta dne 20. 12. 2012 
(Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 38/2012), Odlok o rebalansu 
proračuna občine Vojnik za leto 
2013, ki je bil sprejet na 23. seji 
občinskega sveta dne 30. 7. 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 31/2013) in Odlok o rebalansu 
proračuna občine Vojnik za leto 
2013, ki je bil sprejet na 25. seji 
občinskega sveta dne 3. 12. 2013 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2013). 
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
Rezultat naštetih bilanc predstavlja presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 316.094 EUR, ki se je financiral iz presežka 
sredstev na računu konec leta 2012. 
 
Struktura bilance prihodkov in odhodkov: 
 

Za investicijske odhodke in transfere se je namenilo 45 % 
vseh odhodkov proračuna, med glavnimi so: 
•	 izgradnja	telovadnice	v	Vojniku	v	višini	2.363.000	EUR	(sofi-

nanciranje ministrstva za izobraževanje iz sredstev za opre-
mo v višini 175.000 EUR in sredstev šolskega dela v višini 
150.000 EUR, sredstva Eko sklada v višini 336.000 EUR, sofi-
nanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 
197.000 EUR); 

•	 zaključek	zamenjave	javne	razsvetljave	z	varčnimi	svetilkami	
v KS Nova Cerkev in KS Frankolovo v višini 25.500 EUR; 

•	 izgradnja	pločnikov	v	Novi	Cerkvi	 (levo	proti	 šoli	 in	desno	
proti Urštu) v višini 60.000 EUR;

•	 izdelava	projekta	za	modernizacijo	ceste	proti	graščini	Lem-
berg in Vine v višini 19.000 EUR; 

•	 dokončanje	križišča	v	Socki	v	višini	16.500	EUR;	
•	 odplačilo	nakupa	zemljišča	za	zbirni	center	v	Vojniku	v	višini	

50.000 EUR; 
•	 obnovitvene	investicije	v	odlagališče	odpadkov	in	regional-

ni center za ravnanje z odpadki v višini 53.000 EUR; 
•	 pridobitev	dokumentov	za	izgradnjo	kanalizacij	v	smeri	Nova	

Cerkev – Razdelj in Petelinjek v Vojniku v višini 15.500 EUR; 
•	 izgradnja	kanalizacije	Vojnik	 (Arclin,	Pot	v	Lešje,	Konjsko)	v	

višini 315.000 EUR; 

Irena Špegel Jovan

 zaključni račun 2012 v € delež v % zaključni račun 2013 v € delež v % indeks v %

PRIHODKI skupaj 7.305.351 100,00 8.005.065 100,00 109,58

DAVČNI PRIHODKI 5.412.662 74,09 5.361.407 66,98 99,05

NEDAVČNI PRIHODKI 695.411 9,52 690.272 8,62 99,26

KAPITALSKI PRIHODKI 101.682 1,39 157.106 1,96 154,51

PREJETE DOTACIJE  0,00 3.308 0,04  

TRANSFERNI PRIHODKI 1.095.596 15,00 1.792.973 22,40 163,65

 zaključni račun 2012 v € delež v % zaključni račun 2013 v € delež v % indeks v %

ODHODKI skupaj 7.503.092 100,00 8.853.012 100,00 117,99

TEKOČI ODHODKI 2.051.425 27,34 2.470.571 27,91 120,43

TEKOČI TRANSFERI 2.498.938 33,31 2.368.717 26,76 94,79

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.881.029 38,40 3.844.234 43,42 133,43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 71.701 0,96 169.489 1,91 236,38

Občina se je v letu 2013 dolgoročno zadolžila v višini 780.000 
EUR za namen izgradnje telovadnice v Vojniku, odplačala za 
247.000 EUR glavnic dolgoročnih kreditov, tako znaša stanje 
zadolženosti konec leta 3.048.000 EUR. V preteklosti je občina 
najela dolgoročne kredite za investicije v OŠ Vojnik in OŠ Fran-
kolovo, večnamensko dvorano v Novi Cerkvi, vrtec Mavrica 
Vojnik, investicije v vodovod Hrenova in vodovod Jankova ter 
izgradnjo mostu v Višnji vasi. 

•	 izgradnja	črpališča	na	desnem	bregu	Hudinje	v	višini	54.000	
EUR; 

•	 izgradnja	vodovoda	Tomaž	v	višini	100.000	EUR;	
•	 izgradnja	 manjše	 trase	 vodovoda	 Brdce	 (zgornje)	 v	 višini	

7.000 EUR; 
•	 investicijsko	vzdrževanje	pokopališča	in	mrliške	vežice	v	viši-

ni 23.000 EUR; 
•	 obnovitvene	 investicije	 v	 kanalizacije	 in	 čistilne	 naprave	 v	
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Vsi aktualni dogodki 
se nahajajo na 
spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik

G
O

SP
O

D
AR

ST
VO

višini 100.000 EUR (obnova kanalizacije v Čufarjevi in Kaševi 
ulici ter obnova čistilne naprave v Novi Cerkvi itd.); 

•	 obnovitvene	investicije	v	vodovode	v	višini	316.000	EUR	(ob-
nova vodovoda v Čufarjevi, Kaševi, Preložnikovi in Parmovi 
ulici v Vojniku, sanacija vodovoda Pesjak, obnova vodovoda 
Kapelca, nadomestni vodohram Straža); 

•	 nakup	 zemljišč	 v	 višini	 123.000	 EUR	 (igrišče	 Frankolovo,	
pločnik Nova Cerkev, igrišče Nova Cerkev, zemljišče pri vežici 
Nova Cerkev ter zemljišče pri poslovnem prostoru režijskega 
obrata na Celjski cesti); 

•	 ureditev	 strehe	 na	 stanovanjsko-poslovni	 stavbi	 Nova	
Cerkev 22 v višini 21.500 EUR; 

•	 vzdrževanje	stanovanj	v	KS	Vojnik	v	višini	53.000	EUR;	
•	 oprema	 prireditvenega	 paviljona	 na	 Frankolovem	 v	 višini	

16.000 EUR;
•	 investicijski	 transfer	 za	 adaptacijo	gasilskega	doma	v	Novi	

Cerkvi v višini 45.000 EUR in gasilskega doma na Fran-
kolovem v višini 10.000 EUR; 

•	 sofinanciranje	 nakupa	 gasilske	 avtocisterne	 PGD	 Vojnik	 v	
višini 40.000 EUR. 

Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni strani 
občine. 

 
Irena Špegel Jovan 

 

PRORAČUNSKI UPORABIK 
ZAKLJUČNI 
RAČUN 2012 
v €

VELJAVNI  
PRORAČUN 
2013 v €

ZAKLJUČNI 
RAČUN 2013 
v €

INDEX %   
3:2

delež PU v % 
za ZR 2013

 1 2 3 4 5

100 OBČINSKI SVET 120.361 119.558 114.193 95,51 1,29

200 NADZORNI ODBOR 2.129 2.600 1.486 57,15 0,02

300 ŽUPAN, PODŽUPAN 71.005 72.335 71.277 98,54 0,81

401 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE 469.783 466.842 446.202 95,58 5,04

402 OBČINSKA UPRAVA – FINANCE 108.842 110.104 105.730 96,03 1,19

403 OBČINSKA UPRAVA – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4.365.348 4.840.395 4.732.712 97,78 53,46

404 OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALA 1.096.021 1.856.649 1.748.814 94,19 19,75

405 OBČINSKA UPRAVA – UREJANJE PROSTORA 48.122 62.550 59.252 94,73 0,67

406 OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKO PREMOŽENJE 364.473 306.500 288.037 93,98 3,25

407
OBČINSKA UPRAVA – POŽARNA VARNOST, 
ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ

106.312 180.569 179.378 99,34 2,03

408 OBČINSKA UPRAVA – KMETIJSTVO 71.603 75.050 66.278 88,31 0,75

409
OBČINSKA UPRAVA – GOSPODARSTVO 
S TURIZMOM

66.696 83.730 82.318 98,31 0,93

410 OBČINSKA UPRAVA – ELEMTAR 13.582 168.400 171.234 101,68 1,93

500
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA  
– MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

196.107 201.247 185.217 92,03 2,09

510
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA, 
VITANJE IN VOJNIK

122.414 174.834 163.810 93,69 1,85

600 REŽIJSKI OBRAT 134.032 162.492 161.565 99,43 1,82

610
UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN 
KULTURNE INFRASTRUKTURE

0 7.793 7.290 93,55 0,08

701 KS VOJNIK 36.074 68.730 65.770 95,69 0,74

702 KS NOVA CERKEV 60.259 106.000 102.711 96,90 1,16

703 KS FRANKOLOVO 49.929 99.235 99.738 100,51 1,13

 SKUPAJ 7.503.092 9.165.613 8.853.012 96,59 100,00

Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih:  
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zbirnega centra
Zadnji petek v maju so v Zbirnem centru Vojnik (v obrtno-poslovni coni Arclin) slovesno predali namenu novo 
nadstrešnico nad zabojniki za odpadke in nove ograjene prostore za zbiranje nevarnih odpadkov. Vrednost 
investicije v nadgradnjo zbirnega centra, ki so jo financirale Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina 
Dobrna, je 110.500 evrov. Nove pridobitve v zbirnem centru, ki ga upravlja družba za ravnanje z odpadki 
Simbio, so se najbolj razveselili občani Vojnika in Dobrne, saj jih ob obisku ne bosta več ovirala dež ali sneg, 
nova ureditev prostora za skladiščenje nevarnih odpadkov pa bo preprečila vstop nepooblaščenim osebam.

Novo pridobitev v zbirnem centru so predali namenu 
pooblaščenec župana mestne občine Celje mag. Marko 
Zidanšek, župan občine Vojnik Benedikt Podergajs, župan 
občine Dobrna Martin Brecl in vodja regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje Bojana Stopinšek. Nadgradnja se je 
začela decembra 2012 in se zaključila aprila 2014. 
Kot je v uvodnem nagovoru izpostavil župan občine Vojnik 
Benedikt Podergajs, pomeni zbirni center velik doprinos za 
občino in kakovost bivanja za vse občane, saj se je po njegov-
em odprtju pred štirimi leti zmanjšalo število divjih odlagališč. 
»Zelo sem vesel, da so naši občani lepo sprejeli zbirni center in 
da s pridom koristijo ta urejeni prostor za odlaganje raznovrst-
nih odpadkov,« je med drugim poudaril župan. 

Uradna otvoritev zbirnega centra je bila 7. maja 2010, vrednost 
izgradnje pa 400.000 evrov. V letih, odkar je center odprt, je 
bilo zbranih dva tisoč dvesto ton odpadkov, obiskalo pa ga je 
več kot tri tisoč občanov. 
 
ZC Vojnik je namenjen vsem občanom Vojnika in Dobrne, ki 
so vključeni v sistem javnega odvoza odpadkov. 
•	 Občani	 lahko	 večkrat letno v zbirnem centru brezplačno 

oddajo vse vrste embalažnih odpadkov, predvsem tiste, ki 
so preveliki za zbiralnike na ekoloških otokih (karton, večja 
plastična embalaža ipd.), in druge ločeno zbrane odpadke 
(steklo, papir, nevarni odpadki – npr. odpadna električna in 
elektronska oprema). 

•	 Štirikrat	letno	lahko	pripeljejo	tudi	večje	kosovne odpadke, 
ki jih ne morejo odložiti v obstoječe zabojnike (gume, pohišt-
vo, kopalniška oprema, gradbeni material itd.), s sabo morajo 
imeti odrezek plačane položnice ali osebno izkaznico.  

ZC je v poletnem času odprt vsak četrtek od 15.00 do 19.00 (oz. 
do 18.00 v zimskem času) in vsako soboto od 8.00 do 12.00. 
Posebnost centra je, da ima t. i. višinsko rampo, kar z drugimi 
besedami pomeni, da večjih kosov odpadkov ni treba dvigo-
vati, saj so zabojniki postavljeni pod nivojem ceste. 
 

Mag. Helena Kojnik 
Foto: Jure Vovk 

Župan občine Vojnik Benedikt Podergajs

Pooblaščenec župana mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek Prerez traku
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kanalizacije v 
občini Vojnik

V letu 2013 je občina Vojnik začela z investicijo 
izgradnje kanalizacije v Vojniku. Izvajalec Gradnje 
Žveplan, d. o. o., je zaključil z gradnjo dveh 
odsekov, in sicer kanal Arclinska cesta in Kanal 
8. Za Arclinsko cesto je pridobljeno uporabno 
dovoljenje, za Kanal 8 smo v pridobivanju 
dokumentacije za uporabno dovoljenje. Vrednost 
del v lanskem letu je znašala 320.000 evrov, od 
tega je prispevek EU 295.444 evrov.

V letošnjem letu izvajalec del Gradnje Žveplan, d. o. o., 
nadaljuje izgradnjo kanalizacije v Vojniku (odsek Arclin 
SV, Pot v Lešje in Konjsko) v izmeri 2,5 kilometra. V delu 
kanalizacije Pot v Lešje še niso izvedeni protipoplavni ukrepi, 
kar je izvajalcu povzročilo nekaj težav pri izgradnji. Težave 
je povzročala voda, ki je pri izkopu vdirala v gradbeno jamo. 
Kljub temu pričakujemo zaključek gradnje konec meseca 
junija. Vrednost del letos znaša 256.500 evrov, od tega je 
prispevek EU 203.300 evrov. 
Gradnja kanalizacije v delu, kjer je potekala izgradnja mostu, 
je izredno zahteven projekt, zato vse krajane prosimo za 
potrpežljivost in razumevanje, kajti le tako bomo lahko 
uspešno zaključili z deli. 
 

Vesna Poteko, mag.

Sanacija 
strehe POŠ 
Socka
V mesecu aprilu smo izbrali izvajalca del za 
sanacijo strehe na objektu POŠ Socka. 

 
Najugodnejšo ponudbo je poslal Rudi Rudnik, s. p., in sicer v 
višini 36.478 evrov. Ponudba zajema demontažo stare strešne 
kritine in kleparskih elementov, deskanje, demontažo in 
montažo žlebov, dobavo in montažo okenskih polic. Izvajalec 
je z deli začel v mesecu maju in jih bo zaključil v roku enega 
meseca. Nadzor nad izvedbo sanacije strehe izvaja podjetje AZ 
Inženiring, d. o. o., in sicer Zvezdana Stankovič in Andrej Knez. 

 
Vesna Poteko, mag. 

Foto: Jure Vovk

Sprednja stran POŠ Socka
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Podjetje 
Bonum 9,  
d. o. o.
Čeprav se zdi, da se nad naše gospodarstvo 
zgrinjajo le črni oblaki, mladi vojniški podjetniki 
dokazujejo, da imajo vse, kar je treba, da se 
postavijo na svoje noge in pripomorejo k 
izboljšanju slovenske gospodarske situacije.
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Marca je svoje podjetje ustanovila 
tudi Nataša Kovačič Stožir, univ. dipl. 
ekonomistka, Vojničanom poznana 
tudi kot predsednica Turističnega 
društva Vojnik. Znanje in 15-letne 
delovne izkušnje s področja računo-
vodstva, financ, kontrolinga, vodenja 
in upravljanja podjetja, ki jih je prido-
bila v priznanem srednje velikem in 
mednarodno uveljavljenem pod-
jetju, bo od zdaj naprej uporabljala 
za svetovanje strankam v svojem 
lastnem podjetju Bonum 9, d. o. o. V 

okviru novoustanovljenega podjetja, ki ima sedež v Vojniku, 
bo z ekipo sodelavcev nudila svoje storitve podjetjem, zaseb-
nikom, kmetovalcem in raznim društvom. Svojim strankam 
bodo zagotavljali: 
•	 vodenje	računovodstva	in	optimizacijo	davčnih	obveznosti;	
•	 pripravo	finančne	dokumentacije	za	zunanje	institucije	(npr.	

banke), pridobivanje virov financiranja in pomoč pri upravl-
janju s terjatvami; 

•	 razna	poslovna	svetovanja,	kot	npr.	racionalizacija	poslovnih	
procesov in stroškov poslovanja ali notranji kontroling kot 
osnova za uspešno poslovno odločanje in razvoj podjetja; 

•	 pridobivanje	nepovratnih	in	povratnih	sredstev.	
Strokovno znanje, okrepljeno z bogatimi izkušnjami, ki so 
pridobljene v vsakodnevnem soočanju z različnimi poslovnimi 
izzivi v gospodarstvu, je njihovo izhodišče za izgradnjo 
poštenih partnerskih odnosov s strankami, kjer bo skupni in-
teres uspešno poslovanje in zadovoljstvo. V času, ko je treba 
poslovati učinkovito in racionalno, je strateško načrtovanje in 
strokovno vrednotenje tveganj in odločitev izjemnega pome-
na. S pomočjo podjetja Bonum 9, d. o. o., lahko sedaj tudi tisti, 
ki sami nimate izkušenj in znanja ali pa za to ob vseh drugih ob-
veznostih preprosto nimate časa, racionalizirate svoje finance 
in poslovanje ter si zagotovite varno in brezskrbno prihodnost. 
Ekipa podjetja Bonum 9, d. o. o., vam je na razpolago vsak de-
lovnik od 8.00 do 16.00 na telefonskih številkah 03 5773 535 in 
031 301 746 (Nataša Kovačič Stožir) ali po elektronski pošti na 
bonum9@gmail.com. 
 

Jure Vovk 

Nataša Kovačič Stožir, 
univ. dipl. ekonomistka

Preventiva je 
boljša in  
cenejša  
od kurative
Fizioterapija je znanost in umetnost. Znanost, ker 
gre za izvajanje različnih metod in tehnik, ki so 
znanstveno utemeljene. In umetnost, ker je treba 
izbrati primerno tehniko in jo ustrezno aplicirati na 
prizadeti predel telesa. Gre za prepletanje znano-
sti in umetnosti oz. za fizioterapevtovo intuicijo, 
da »sliši« ovorico bolečine (Vesna Tajnšek, Fizioart 
fizioterapija). 

 
Kakšno poslanstvo imate kot fizioterapevtka in katere vrste 
terapij boste izvajali? 
Fizioterapevt je pomemben del zdravstvenega tima. Njego-
vo poslanstvo je, da izboljša kakovost posameznikovega 
življenja in njegovih sposobnosti za gibanje na področju 
preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Delo zaobjema 
vsa starostna obdobja – od rojstva do pozne starosti. Ved-
no več ljudi prisega na fizioterapijo, kar dokazujejo vedno 
daljše čakalne dobe, ki hkrati vzbujajo vedno večje neza-
dovoljstvo. Kot zaposlena v javnem zavodu sem se počutila 
ujeto med zdravstvenim sistemom, pacientom in svojimi 
moralnimi vrednotami. Vedno težje sem nekoga z bolečino 
prestavila na čakalno listo za tri mesece ali več. Zaradi ve-
likega števila pacientov v ambulanti je delo časovno ome-
jeno, mnogokrat imaš premalo časa, če želiš zares odpraviti 
vzroke bolečine. Zato sem se odločila, da odprem samo-
plačniško fizioterapijo. Njene prednosti so naslednje: 
 
•	 INDIVIDUALEN	PRISTOP:	v	terapevtskem	postopku	obravna-

vam samo eno osebo. 
•	 HOLISTIČEN	 ALI	 CELOVIT	 PRISTOP:	 doseči	 ravnovesje	 v	

kostnem, mišičnem, fascialnem, živčnem, limfnem in ener-
getskem sistemu. Skupaj s stranko analiziram obremenitve, 
ki jih izvaja vsakodnevno (npr. službene, športne), in svetu-
jem, kako prizadeti del pravilno obremenjevati. Sestavim 
vaje, ki okrepijo prizadeti del telesa in ki naj bi postale del 
življenja. Ker je človek psihofizično bitje, je treba vedno inte-
grirati tudi psihični vidik vsakega posameznika. 

•	 MANUALNA	FIZIOTERAPIJA:	terapevtska	obravnava,	ki	vklju-
čuje paleto sodobnih metod in tehnik. Skupaj s stranko si 
prizadevam izbrati zanjo najprimernejšo kombinacijo, zato 
vsak dobi svojo unikatno obravnavo. 

•	 PROTIBOLEČINSKA	ELEKTROTERAPIJA	z	aparatom	HITOP:	po	
potrebi manualno terapijo dopolnim z omenjenim apara-
tom, ki je novost elektroterapije v fizioterapiji. Gre za elek-
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troterapijo z visokimi frekvencami, s katero vplivamo na 
metabolizem celic. Povečata se število in velikost mitohon-
drijev, energijskih celic našega telesa. Zato že po prvi terapiji 
oseba občuti več energije in vitalnosti. 

•	 ČAS	OBRAVNAVE:	odvisen	 je	od	 tega,	kdaj	v	 terapevtskem	
procesu pridemo do optimalnega rezultata, zato lahko tera-
pije časovno trajajo 30 minut, eno uro, uro in pol ali dve uri. 

•	 ŠTEVILO	 OBRAVNAV:	 v	 povprečju	 svetujem	 3–5	 obravnav.	
Za nadaljnje vzdrževanje svetujem mesečni obisk ali obisk 
telovadbe, ki ustreza trenutnemu stanju posameznika. 

•	 FIZIOTERAPIJA	 NA	 DOMU:	 v	 primeru,	 da	 posameznik	 ne	
more priti na fizioterapijo, ga lahko obiščem na domu. 

 
Vaše delo je tudi preventiva, kako jo boste obravnavali, kaj 
boste ponudili interesentom na tem področju? 
Eden pomembnejših ciljev dela v fizioterapiji Fizioart je, da je 
preventiva boljša in cenejša od kurative. Zato bomo skupaj s 
Turističnim društvom Vojnik v poletnih dneh (ob torkih in sre-
dah) organizirali brezplačno telovadbo v vojniškem parku ob 
reki Hudinji (junij, julij, avgust). S sabo bo treba prinesti telovad-
no blazino (podloga za na plažo) in večjo brisačo. Termini: 
Joga za hrbtenico: torek ob 9. uri zjutraj (čas trajanja: 1 ura) 
Hatha joga vinjasa flow: torek ob 19. uri (čas trajanja: 1,5 ure) 
Pilates joga: sreda ob 19. uri (čas trajanja: 1 ura) 
Funkcionalna stabilizacija in mobilizacija hrbtenice: sreda ob 
20. uri (čas trajanja: 45 minut)  
 
Kaj pomenijo posamezne vrste terapij, da bodo ljudje lažje 
razumeli vašo ponudbo in storitve, ki jih nudite?  
Joga za hrbtenico je terapevtska oblika joge s poudarkom na 
gibanju in krepitvi hrbtenice, vključene so tudi vaje proti revma-
tizmu, vaje za boljšo prebavo, vaje za preprečevanje in zdravl-
jenje urinske inkontinence, ravnotežne vaje. Primerna je za ljudi 
s hrbteničnimi težavami in ljudi v tretjem življenjskem obdobju. 
Hatha joga vinyasa flow je hatha joga z elementi dinamične-
ga povezovanja jogijskih asan, ki jih usklajeno z dihom pov-
ežemo v zaporedje. Vadba je nekoliko intenzivnejša. Primerna 
je za ljudi, ki želijo več dinamičnega raztezanja in krepitve tele-
sa ter istočasno psihično umiritev. 
Pilates joga je kombinacija vaj za krepitev mišičnega stezni-
ka trupa in jogijskega raztezanja. Primerna je za ljudi, ki želijo 
okrepiti center telesa (trebuh) in hkrati raztezati celotno telo. 
 
Funkcionalna stabilizacija in mobilizacija hrbtenice je no-
vost, ki jo je razvil češki ortoped s tridesetletnimi izkušnjami  
dr. Richard Smišek. Gre za krepitev mišičnih verig v predelu 
trupa, zaradi česar se zmanjša obremenitev medvretenčnih 
diskov in se izboljša regeneracija. Primerna je za ljudi, ki že 

imajo težave s hrbtenico (stenoza, protruzija diska, skolioza, 
glavoboli itd.). Vadba se izvaja s posebnimi elastikami. 
 
In kje vas najdemo? 
Smo na lokaciji Kmetijske zadruge Celje (enota Vojnik), zraven 
centra Tuš na Celjski cesti 24b v Vojniku. Vse informacije lahko 
dobite tudi na telefonski številki 040 606 037 (Vesna Tajnšek, 
Fizioart fizioterapija, diplomirana fizioterapevtka). 
 

Jure Vovk 
Foto: Jure Vovk

Čebelarji in lovci skupaj
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Vojnik in Lovske 
družine Vojnik

Vabljeni na prireditev v okviru krajevnega praznika KS 
Vojnik ob dnevu odprtih vrat Čebelarskega društva Vojnik 
in Lovske družine Vojnik, ki bo potekala v nedeljo, 22. 6. 
2014, od 10. do 15. ure v Lovskem domu v Vojniku. 
Namen dneva odprtih vrat je, da seznanimo javnost 
o delovanju čebelarskega društva in lovske družine. 
Čebelarji bomo predstavili pisano paleto čebelarskih 
opravil z razstavo starih in novih čebelarskih eksponatov, 
prikazali življenje čebel v čebelnjaku ter pripravili pokušino 
čebelarskih pridelkov. Lovska družina bo predstavila 
svoje delovanje, ki vključuje gospodarjenje z okoljem in 
življenjskim okoljem divjadi, ter kontakt kmetijskih zemljišč 
(gozd, polje) po načrtu Ministrstva za okolje in prostor. 
 

Uroš Kovše 

Izobraževanje novih čebelarjev
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Slovenci z več kot 1,1 milijona glasov izbrali sto prejemnikov Mercatorjeve donacije v okviru projekta Radi 
delamo dobro.

V mesecu aprilu je Mercator v svojih stotih izbranih trgov-
inah po celi Sloveniji izvajal projekt Radi delamo dobro. Kupci 
so v mesecu dni oddali več kot 1,1 milijona glasov, s katerimi 
so določili prejemnike Mercatorjeve donacije v skupni vred-
nosti 100.000 evrov. Sto zmagovalnih društev bo darovana 
sredstva namenilo za izvedbo konkretnih idej, s katerimi so 
sodelovali v izboru. S to aktivnostjo želi Mercator kot najbolj-
ši sosed izboljšati kakovost življenja v manjših krajih po celi 
Sloveniji in tako vračati dobro v okolje, v katerem deluje. 
 

tarne organizacije, društva upokojencev). Rezultati projekta 
Radi delamo dobro in termini dogodkov ob predaji donacij so 
objavljeni na spletni strani www.mercator.si. 
 
V trgovini Market Frankolovo 12a so izidi glasovanja naslednji: 
•	 1.	mesto:	PGDF,	3110	glasov	
•	 2.	mesto:	ŠDF,	948	glasov	
•	 3.	mesto:	PDAB,	735	glasov	
 
Igor Maroša, član uprave za operativno področje Mercator tr-
govina Slovenija in Hrvaška, je ob zaključku projekta poudaril: 
»V Mercatorju svoje vloge najboljšega soseda ne vidimo samo v 
fizični bližini naših trgovin, pač pa predvsem v sobivanju z okol-
jem, v katerem delujemo, in v skrbi za naše kupce. Izredno nas ve-
seli, da so se naši kupci v tako velikem številu odzvali in sodelovali 
v projektu Radi delamo dobro. Predvsem nas navdušujejo števil-
ni primeri medsebojnega povezovanja in sodelovanja lokalnega 
okolja, ki so se stkali v času trajanja te aktivnosti. Tudi v prihodnje 
se bomo trudili in dali vsak dan vse od sebe, da bomo kupcem 
ostali najboljši sosed.«  
 

Greta Šinkovec 
Foto: J. Vovk

V času od 1. aprila do 30. aprila 2014 so kupci v stotih izbranih 
Mercatorjevih trgovinah po celi Sloveniji lahko s svojimi glaso-
vi odločali, katero izmed predlaganih lokalnih društev bo pre-
jelo Mercatorjevo donacijo. V teh trgovinah so do konca aprila 
ob vsakem nakupu prejeli poseben žeton, s katerim so oddali 
svoj glas podpore enemu izmed treh predlaganih kandidatov 
za prejem donacije. Žetoni so se oddajali v posebne glasovalne 
skrinjice, ki so bile nameščene v izbranih Mercatorjevih proda-
jalnah. Ob zaključku glasovanja je društvo, ki je na posamezni 
lokaciji prejelo največje število glasov, prejelo Mercatorjevo 
donacijo v vrednosti 1.000 evrov, sredstva pa bo namenilo za 
izvedbo konkretnega projekta, s katerim so se potegovali za 
donacijo. Nagrajeni bosta tudi ostali dve sodelujoči društvi. 
V mesecu aprilu so tako Mercatorjevi kupci oddali več kot 1,1 
milijona žetonov, s katerimi so glasovali za prejemnike Merca-
torjeve donacije. Več kot polovica zmagovalcev in tako pre-
jemnikov nagrade je bilo gasilskih društev, dobra četrtina je 
bilo vrtcev, preostalo so bila razna lokalna društva (npr. društ-
va invalidov, kulturna in športna društva, taborniki, humani-
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Aprilska 
skupščina 
OOZ Celje
V sredo, 16. aprila 2014, je potekala osma redna 
seja skupščine Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Celje, na kateri so med drugimi točkami 
obravnavali in sprejeli zaključni račun za leto 
2013, predlog programa dela in finančnega načrta 
za 2014 in sprejeli sklep o razpisu volitev OOZ 
Celje za mandatno obdobje 2014–2018. 

Načrti za leto 2014 so veliki, saj se poleg osnovne dejavnosti 
zbornice, torej zastopanja interesov svojih članov in podpore 
v obliki svetovanj, informiranj, izobraževanj, usposabljanj 
in izvajanj postopkov, pod okriljem zbornice izvaja še veliko 
projektov na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju ter 
nivoju EU. 
Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: »Vodstvo in člani, ki 
delujemo v organih skupaj s strokovno službo, se trudimo 
za čim uspešnejše in učinkovitejše delovanje zbornice v 
prelomnem obdobju, ki se je začelo s prostovoljnim članstvom. 
Naša zbornica je leto 2013 zaključila z zelo dobrim izidom in 
glede na nastalo situacijo si lahko samo želimo, da bi še kdaj 
v prihodnosti dosegli kaj podobnega. Leto smo smelo začeli, 
kot nam je pokazala tudi bilanca. Načrtujemo pa, da bomo 
povabili nazaj stare člane in pridobiti tudi nove, in sicer v 
pričakovanju 45. obletnice delovanja zbornice, ki jo bomo 
slavnostno praznovali junija letošnjega leta.« 
 

Mag. Tatjana Štinek 

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje
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VOGostilna Lovec 

v Vojniku 
odprla svoja 
vrata 
Poleg lokala Hunter’s pub, v katerem se lahko z 
nami sprostite po napornem delovnem dnevu ali 
poklepetate s prijatelji, smo svojo ponudbo še 
razširili. Tako smo 12. aprila 2014 odprli gostilno 
Lovec, s katero ohranjamo tradicijo družinske 
gostilne s prijetnim vzdušjem in odlično domačo 
kuhinjo.

Poleg jedilnice, velike dvorane za zaključene družbe in kmečke 
sobe, namenjene vsem, ki si želijo zasebnosti, je na voljo 
udobna terasa pred gostilno. 
Goste v gostilni Lovec razvajamo s pestro ponudbo stalnega 
menija, z jedmi po naročilu, malicami, nedeljskimi kosili in 
izvrstnimi picami. Naša ponudba vključuje tudi dostavo 
pripravljene hrane na želeno lokacijo. 
Z nami lahko praznujete birme, krste, obhajila, poroke, rojstne 
dneve in druge pomembne dogodke. Skupaj z vami sestavimo 
slavnostne menije in upoštevamo želje pri pripravi celostne 
podobe dogodka. Za rezervacije in dodatna vprašanja smo 
vam na voljo na številki 031 690 720 ali na elektronskem 
naslovu gostilna.lovec.vojnik@gmail.com. 
 
Veselimo se vašega obiska! 
 

Lucija Šolinc Ovtar, predstavnica za odnose z javnostmi 
Hiša ŽAN, d. o. o.
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Lidija Eler Jazbinšek, predsednica sveta KS Vojnik

LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

Spoštovani sokrajani in sokrajanke, bralci in bralke Ogledala! 
Za nami je čistilna akcija, v katero ste se vključili člani društev 
in posamezniki z različnih predelov naše KS ter šolarji in malč-
ki. Hvala vsem, ki ste prispevali k čistejšemu okolju, in tudi 
vsem tistim, ki odpadke skrbno odlagate v zanje namenjene 
zabojnike, jih ločujete na ekoloških otokih ali pa jih odpeljete 
v zbirni center Vojnik, ki je v poletnem času odprt vsak četrtek 
od 15.00 do 19.00 in vsako soboto od 8.00 do 12.00. Žal se še 
vedno pojavljajo posamezniki, ki komunalne odpade odlagajo 
na neprimerna mesta. Prevečkrat za takšno odlaganje upora-
bijo tudi pokopališče. 

Krajevna skupnost Vojnik
Pomlad se počasi preveša v poletje. Ob nastanku tega zapisa do izida Ogledala manjka še sedemnajst dni.

V naši bližini je vse več sokrajank in sokrajanov, ki potrebujejo 
tako našo pomoč kot tudi pomoč humanitarnih organizacij. 
Tudi zaradi Krajevne organizacije Rdečega križa Vojnik, ki jo 
vodi Milena Jurgec, je v želji, da se prejemnikom paketov RK 
omogoči lažji dostop do njih, organizirala delitev prehrambnih 
paketov v prostorih Občine Vojnik.  
Sedemnajsti maj je bil za vojniške gasilce velik praznik. Pri nji-
hovi glavni nalogi – požarni zaščiti in reševanju – jim bo od zdaj 
v pomoč nova avtocisterna AC 16 60, ki smo je veseli tudi v KS 
Vojnik, saj ta pridobitev ne pomeni le posodobitve voznega 
parka PGD Vojnik, ampak tudi izboljšanje materialnih pogojev 
dobre operativne pripravljenosti gasilske enote PGD Vojnik. 
Na zadnji seji sveta KS Vojnik smo s člani pregledali in oblikova-
li seznam cest, ki potrebujejo sanacijo. Zavedamo se, da je ve-
liko naših cest v zelo slabem stanju. V okviru zmogljivih sred-
stev se bodo opravila najnujnejša popravila, košnja ob cestah 
in gramoziranje. Hvaležni smo vsem tistim koscem, ki ob košnji 
lastnih travnikov pokosite tudi obcestni rob. 
V dneh, ko nastaja ta zapis, se na mostu čez Hudinjo v Arclinu 
pripravljajo na asfaltiranje, hkrati pa na tem območju poteka 
izgradnja kanalizacije. Zaradi hkratnosti dveh projektov so se 
pojavljale težave s prometno pretočnostjo. Krajani Arclina in 
uporabniki cest – zahvaljujem se vam, da ste s strpnostjo in 
razumevanjem sprejeli ovire v prometu, in verjamem, da boste 
po končanih delih zadovoljni tudi sami. 
 
Nazadnje pa vas še vljudno povabim, da pridete 20. juni-
ja 2014 ob 19.30 v vojniški kulturni dom na prireditev ob 
prazniku KS Vojnik. Naj bosta prireditev in druženje po 
njej priložnost, da se sokrajani srečamo. 
 

Lidija Eler Jazbinšek, predsednica sveta KS Vojnik 

Ustanovni zbor KORK RK Vojnik
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Albina Ločnikar – prejemnica krajevnega priznanja Bogdan Lilija – prejemnik krajevnega priznanja 
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skupnosti Frankolovo
Frankolovo praznuje svoj krajevni praznik v mesecu maju, vendar se prireditve v okviru praznovanja naših 
zelo aktivnih društev in organizacij odvijajo od meseca aprila do septembra. Veseli in ponosni smo lahko, 
da so prireditve lepo obiskane in dobro organizirane. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem društvom v 
kraju in njihovim članom, ki organizirajo prireditve in različne dogodke, saj s tem predstavljajo naš kraj v 
Sloveniji in zunaj nje. 

imenu vseh članov sveta KS zahvaljujem za korektno sodelo-
vanje z občinsko upravo občine Vojnik na čelu z gospodom 
županom Benediktom Podergajsom. 
Letošnje praznovanje oziroma predvsem osrednja prireditev je 
bila prežeta s turističnim, kulturnim in prijateljskim pridihom, 
katerega glavni akterji so bili: Turistično društvo Frankolovo, 
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo in KS Frankolo-
vo. Rdeča nit praznovanja je bila povezana z našim rojakom 
prof. Antonom Bezenškom iz Bukovja. Z odkritjem doprsnega 
kipa pred OŠ Frankolovo, otvoritvijo Tončkove poti in prei-
menovanjem naše šole po Antonu Bezenšku je kraj veliko 
pridobil. Izpolnile so se tudi dolgoletne želje večine krajanov. 
Letošnje slavje so nam s svojo prisotnostjo in petjem polepšali 
oziroma obogatili gostje in prijatelji iz Bolgarije, ki smo jih gos-
tili od petka, 23. maja, do nedelje, 25. maja 2014. 
Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali 
pri organizaciji in izvedbi našega skupnega projekta »An-
ton Bezenšek«. Posebno zahvala gre krajanom in krajankam 
iz Bezenškovega Bukovja, ki so pri Bezenškovih – rojstni hiši 
našega rojaka – ob obisku prijateljev iz Bolgarije pripravili pris-
rčen sprejem s pogostitvijo. Hvala družini Dobovišek za gostol-
jubnost in postrežbo vseh udeležencev srečanja ter za odprtje 
razstave starih avtomobilov in motorjev. Zanimiva je bila tudi 
razstava strojev za mlatenje in obdelavo pšenice, ki jo je prip-
ravil domačin Martin Kračun. 

Tudi letos je svet KS Frankolovo na predlog predsednikov 
društev in organizacij v kraju podelil krajevna priznanja 
zaslužnim krajanom, ki s svojim prostovoljnim delom pomaga-
jo pri uresničevanju društvenih projektov v kraju in občini. 
 
Letošnji dobitniki krajevnih priznanj:  
•	 Albina Ločnikar je prejela priznanje za dolgoletno delo v 

Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo in pomoč dru-
gim društvom. 

•	 Bogdan Lilija je dobil priznanje za dolgoletno požrtvovalno 
delo v KS Frankolovo, društvih in organizacijah v kraju. 

•	 Športno-kulturno društvo KUŠT Črešnjice je prejelo 
priznanje za aktivno delovanje na kulturnem in športnem 
področju ter sodelovanje s KS Frankolovo. 

 
Vsem dobitnikom iskreno čestitam.
Svet KS Frankolovo se v okviru svojih pooblastil in zmožnosti 
v sodelovanju z občino Vojnik vsako leto trudi, da se potrebe 
in želje naših krajanov izpolnjujejo v čim večji meri. Zavedamo 
se, da so želje in plani v večini primerov večji od razpoložljivih 
sredstev občinskega proračuna, kar je bilo podano na slavnos-
tni seji sveta KS. 
Zahvaljujem se članom sveta KS Frankolovo za opravljeno delo 
v preteklem obdobju, v želji, da tudi v prihodnje delujemo 
složno in ustvarjalno za dobrobit vseh krajanov. Posebno se v 
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Podelitev krajevnega priznanja za Športno-kulturno društvo KUŠT 
Črešnjice
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Prejemniki krajevnih priznanj 

Ob krajevnem prazniku čestitam vsem krajanom in krajankam, 
ob tem pa vas vljudno vabim na preostale prireditve, ki jih or-
ganizirajo naša društva. 
 

Dušan Horvat, predsednik KS Frankolovo 
Foto: M. Jambriško 

V spomin
Žalost se je dne, ko smo izvedeli za smrt Bogdana Šnab-
la, močno zarezala v srca in duše članic in članov Kraje-
vne organizacije za ohranjanje vrednot NOB Frankolo-
vo, ki je izgubila dragocenega človeka.
 

Bil je med pobudniki in 
ustanovni član te organi-
zacije; idejni vodja izdelave 
prapora – našega simbola, 
bil je prvi in večletni pred-
sednik Krajevne organizaci-
je za ohranjanje vrednot 
NOB Frankolovo. 
Znotraj organizacije je kot 
predsednik in aktivni član s 
svojim zgledom vnašal svoj-
stven optimizem in prijatelj-
sko razpoloženje. 

 
Ohranjali bomo spomin na njegova velika dela, njegovo do-
bro ime in na iskrenega ter zvestega prijatelja. 
 

Jure Vovk
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Spominski posnetek pred Bezenškovo rojstno hišo v Bezenškovem Bukovju
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svoje mesto na rodnem 
Frankolovem
Slovesnost ob odkritju doprsnega kipa Antonu Bezenšku in otvoritev po njem poimenovane učne poti, t. i. 
Tončkove poti, je bila nedvomno osrednje in najpomembnejše dogajanje v sklopu krajevnega praznika KS 
Frankolovo. Postavitev spominskih obeležij, preimenovanje tukajšnje osnovne šole po velikem rodoljubu 
in razstava o njem v galeriji Piros v Globočah – vse to je lepo darilo kraju, s katerim so pobudniki in akterji 
teh projektov odstrli tančico pozabe na Bezenškovo življenje in delo tako v rodni Sloveniji kot v njegovi 
drugi domovini, Bolgariji. Velik in za kraj izredno pomemben dogodek mednarodnega značaja so s svojo 
prisotnostjo počastili eminentni gostje iz Bolgarije, predstavniki slovenske lokalne in državne politične elite 
ter njegovi v Sloveniji živeči sorodniki.

Profesor Anton Bezenšek  
Rodil se je pred 160-imi leti v današnjem Bezenškovem Bukov-
ju. Prvo četrtletje svojega življenja je ustvarjal doma, večino 
svojega življenjskega opusa pa je ustvaril v Bolgariji. Umrl je 
leta 1915 v Sofiji, kjer je tudi pokopan. V zgodovino se je zapisal 
kot pedagog, literat, urednik, publicist, kulturnik, prevajalec, 
najbolj ga je zaznamovala stenografija, v tistih časih zelo upo-
rabna hitra pisava. Z njo se je seznanil že kot celjski gimnazijec, 
jo poučeval na fakulteti v Zagrebu, utemeljil in spisal je bol-
garsko stenografijo. Ogromno je prispeval k razvoju bolgarske 
prosvete in kulture, napisal celo vrsto šolskih učbenikov, ki so 
jih v tamkajšnjih šolah uporabljali več desetletij. Kot zanimi-
vost naj omenim, da so vse njegove knjige tiskali v Celju. Kljub 
oddaljenosti od svoje rodne grude na Slovence ni nikoli po-

zabil. V slovenskih revijah je redno objavljal aktualne in objek-
tivne članke in spodbujal rojake pri njihovem delu. Pogosto se 
je vračal v Slovenijo, nazadnje le leto dni pred smrtjo. 
 
Doprsni kip in Tončkova učna pot  
– izraza velikega spoštovanja  
Že dolgo se zavedamo, da Bezenškovo kulturno zapuščino v 
njegovem rojstnem kraju premalo poznamo in cenimo. Nanj 
doslej spominja ime rojstne vasi, njegovo ime nosijo domače 
prosvetno društvo in moški pevski zbor tega društva ter 
knji ga »Anton Bezenšek iz Bukovja«, ki sta jo leta 1995 izda-
la frankolovsko prosvetno in turistično društvo. Pevci MoPZ 
so pred desetletjem navezali stike s stenografskim društ-
vom iz Bolgarije in vzklila je ideja, da bi tudi na Frankolovem 
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Ključni slovenski in bolgarski akterji postavitve spomenika

Stenogram bolgarskih gostov
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postavili Bezenšku enak kip, kot stoji v bolgarskem Plovdivu. 
Pred nedavnim je Turistično društvo Frankolovo »zagrizlo« v 
projekt postavitve Tončkove učne poti, istočasno pa so skupaj 
s sopartnerji, to je s Prosvetnim društvom Anton Bezenšek, 
Občino Vojnik, Društvom za raznolikost podeželja in Osnovno 
šolo Frankolovo, kakor tudi s pomočjo Alenke Vodončnik, Mi-
lana Brecla in prijateljev iz Bolgarije uresničili idejo o izdelavi 
in postavitvi kipa. Turistično društvo je k sodelovanju povabilo 
še številne posameznike, njegova predsednica Irma Blazinšek 
pa je ob slovesnosti otvoritve učne poti in odkritja kipa dejala: 
»Pred dobrim stoletjem se je Bezenšek trudil po vezati slovan-
ske narode, verjetno pa ni pričakoval, da se bomo po njegovi 
zaslugi še bolj povezali v njegovem domačem kraju. Še manj 
pa, da se bomo povezali z njegovo drugo domovino, Bolgarijo. 
Tudi sodobno opremljena učna pot bo med drugim pohodni-
kom približala Bezenškovo življenje.« Turistično društvo se je s 
»Tončkovim vinom«, za katerega so svoja najboljša vina prispe-
vali frankolovski vinogradniki, ob tem pomembnem dosežku 
zahvalilo vsem, ki so pomagali pri realizaciji projekta, vse od 
ideje do zaključka in predaje svojemu namenu. 
 
Slovenska in bolgarska himna  
– pokazatelj povezanosti med narodi 
Omenjeno slovesnost je poleg šolskega in moškega pevskega 
zbora popestril tudi dekliški pevski zbor Evmolpeya iz Plovdi-
va, ki ima status ambasadorja Bolgarije v svetu. Ob plapolanju 
državnih simbolov sta v živo izzveneli obe himni, dogodek so 
z izbranimi besedami pospremili še predsednik bolgarskega 
stenografskega društva Matev Karamfil, župan občine Vojnik 
Beno Podergajs, predsednik prosvetnega društva in KS Fran-
kolovo Dušan Horvat ter predsednica TD Frankolovo Irma Bla-
zinšek. Ker je Bezenšek v Bolgariji izredno cenjen in ga imajo 
Bolgari za svojega, so nova spominska obeležja na domačih 
tleh dodatno priznanje človeku tistega časa, na kar so bili vid-
no ponosni tudi gostje iz Bolgarije, med drugimi predstavnik 
občine Plovdiv Toni Kosturska, dr. Ljudmil Dimitrov s sofijske 
univerze sv. Klimenta Ohridskega in pooblaščenec veleposlan-
ika Bolgarije dr. Ivan Sirakov. 

 
Obisk Bezenškove rojstne hiše  
in prijetno druženje s sovaščani 
Med tridnevnim gostovanjem na Frankolovem so gostje 
iz Bolgarije in njihovi gostitelji, člani Prosvetnega društva  
A. Bezenšek Frankolovo, doživeli veliko lepega. Med drugim 
so si skupaj ogledali mesto Celje in obiskali Tončkovo rojstno 
hišo v Bezenškovem Bukovju. Tam so se jim pridružili številni 
vaščani in sokrajani, ki so prisostvovali kulturnemu programu, 
se vpisali v spominsko knjigo, prisluhnili, kaj ščebetajo ptički 
na učni poti o Bezenšku, si pri Kračunovih ogledali mini muzej 
na prostem, »napasli« oči na starodobnih avtomobilih in dodo-
bra napolnili svoje želodčke. Za zadnje so poskrbeli vaščani s 
slastnimi prigrizki in pecivom, pri Neniju in Metki pa je zbrane 
čakal odojek in vse, kar spada zraven. 
 
Bolgarski gostje zaljubljeni v Slovenijo 
Frankolovski moški pevski zbor je prijatelje iz Sofije in Plo-
vdiva prvič gostil leta 2006 in od takrat ves čas ohranja 
medsebojne stike, oboji so v obeh državah izmenjali gosto-

Stenogram bolgarskih gostov
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Prisrčen sprejem bolgarskih gostov

... in še bolgarska himna – dekliški zbor Evmolpeya
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vanja. Gostje, na čelu z umetniškim vodjo bolgarskega zbora 
Ganko Jankovo, so tudi tokrat izražali navdušenje nad Slo-
venijo in njenimi lepotami, češ da so zaljubljeni vanjo. To se 
je potrjevalo na vsakem koraku, zlasti je bil prisrčen osrednji 
koncert ob praznovanju krajevnega praznika v dvorani OŠ A. 
Bezenška Frankolovo. Pevke so navdušile z ubranim petjem, 
krono koncertu pa so dale z Avsenikovo »Slovenija, od kod 
lepote tvoje?«. Odveč je razlagati občutke in čustva, ki so se 
ob tem prebujala nastopajočim in poslušalcem, to je treba 
enostavno doživeti. Vzdušje se je v istem stilu nadaljevalo 
še po uradnem zaključku vseh slovesnosti, ko so vsi prisotni 
ob pesmi in taktih domače ter jugonostalgične glasbe lahko 
nazdravili temu izjemnemu dogodku, ki je okronal letošnji 
krajevni praznik. 
Veliko pripravljenosti, dobre volje, iskanja najboljših možnosti 
in strokovnjakov ter medsebojnega usklajevanja je bilo po-
trebnega, da je Bezenšek dobil svoje mesto tudi doma. Veduto 
kraja sedaj dopolnjuje njegov kip, Tončkova učna pot pa vsem 
generacijam ponuja poznavanje našega kraja na neklasičen, 
vendar zelo zanimiv način. Ali kot je dejal g. Karamfil iz Sofije: 
»Bezenšek je naš most v času, naš most med ljudmi, na nas pa 
je, da se po njem gibljemo in se družimo!« 
 

Sonja Jakop 
Foto: A. Jakop, M. Jambriško 

Slovenska himna za uvod ...
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Skupinska slika v Vojniku pred odhodom na čistilno akcijo Gasilci v Socki čistijo cestišče.

Lovsko društvo Vojnik

Za lepo okolje  
se moramo potruditi
Prihaja čas izletov in dopustov, ko vsi radi obiskujemo lepote narave, ki jih imamo v Sloveniji kar precej. Kako 
prijetno je posedeti v senci prastarega drevesa, obiskati stari grad, kakšno jamo ali drugo naravno lepoto. 
Žal se včasih zgodi, da neodgovorneži odložijo staro kramo prav v skrite kotičke gozdov in potokov, misleč, 
da jih tam ne bo nihče odkril. A ne računajo s tem, da se nekateri odpadki sploh ne razgradijo in še stoletja 
onesnažujejo naravo. 

LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

V občini Vojnik, v vseh treh krajevnih skupnostih, se tega za-
vedamo. Zato vsako leto organiziramo spomladansko čistil-
no akcijo že vse od nastanka občine in sodelujemo v akcijah 
Očistimo Slovenijo. Nismo še počistili vsega, nismo še ozavestili 
vseh, ki onesnažujejo, a se v naravi naše delo že pozna. Vemo, 
da si vsako leto težje vzamete čas za čistilno akcijo, zato smo 
vam resnično hvaležni.  
Pohvaliti velja prav vse predstavnike društev, organizacij 
in nekaj pridnih posameznikov, ki z dobro voljo nesebično 
poskrbijo za naravo. Okoli sto deset udeležencev se je razkro-
pilo po celi KS Vojnik, največ članov je bilo iz društva Dobra 
volja (Pristava) in planinskega društva (Vojnik). Tudi v KS Nova 
Cerkev in Frankolovo so zavihali rokave. Sto šestdeset članov 
iz KS Nova Cerkev, od katerih so se akcije v največjem številu 
udeležili gasilci in člani turističnega društva ter krajani iz Trn-
ovelj pri Socki, je poskrbelo za lepši videz kraja. 
Tudi članom društev in organizacij na Frankolovem ni vseeno, 
kako je v njihovem kraju. Približno petdeset udeležencev je 
poskrbelo za lepši videz. Od teh je večja skupina krajanov iz 
Rov združila moči in počistila svojo vas. Tudi skavti se vsako 
leto pridružijo akciji v eni od KS, letos si je skupina dvajsetih 
skavtov zadala nalogo, da odstrani smeti med Belim potokom 
in Lindekom v KS Frankolovo. 
Učitelji in vzgojitelji so dali oz. dajejo vzgled in motivirajo 
otroke, da tudi izven organizirane akcije vidijo smeti. Zavedajo 
se, da se začne vzgoja že v vrtcu in šoli. Pregovor »Iz malega 
raste veliko« je še kako resničen. Otroci obeh centralnih in treh 
podružničnih šol so očistili šolske poti in okolico šol, vrtčevski 

pa okolico vrtcev. V akciji je tako sodelovalo približno 790 šol-
skih in 360 vrtčevskih otrok. 
Občina Vojnik si je že četrto leto zapored prislužila naziv »pla-
netu Zemlja prijazna občina«. Tudi po zaslugi vseh vas. Na 
občini Vojnik si želimo, da bi bila zavest občanov za lepoto 
okolice tako visoka, da bi jih bilo sram odvreči že papirček. 
Hvala za vaš čas, hvala za zavest, da ohranjamo naravo zanam-
cem, da bodo tudi oni lahko uživali v neokrnjeni lepoti ob ptič-
jem petju. 
 

Irma Blazinšek
Foto: Jure Vovk 
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Lokalna akcijska skupina (LAS), imenovana Društvo Raznolikost podeželja, je na 7. rednem zboru članov, 
ki je potekal v prostorih Planinskega doma Tomaž nad Vojnikom, sprejela načrt dela za leto 2014. Načrtuje 
se zaključek projektov 6 LEADER in začetek priprave Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014–2020, 
ki bo podlaga za nadaljnje izvajanje projektov LEADER na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. 
K sodelovanju pri pripravi strategije vabimo vse zainteresirane prebivalce in pravne osebe s podeželja 
omenjenega območja, ki lahko podate svoje ideje in poglede na prioritete razvoja območja na področjih 
ustanavljanja novih delovnih mest, zagotavljanja osnovne infrastrukture na podeželju, varstva okolja in večje 
vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju. Več si preberite na spletni strani društva: 
www.raznolikost-podezelja.si. 

Dobimo se v mestu – 20. in 21. 6. 2014 
Vabljeni k ogledu ponudbe podeželja, ki bo letos v petek in 
soboto, 20. in 21. 6. 2014, dopoldne v mestnem središču Celja 
(Stanetova ul., Prešernova ul. in Krekov trg). Prireditev organi-
zira Zavod Celeia Celje v sodelovanju z MO Celje. Poskrbljeno 
bo za bogato ponudbo domačih pridelkov in izdelkov s kmetij, 
predstavitve društev ter zabavni program. 
 
Projekt »Predstavitev ponudbe območja« 
V juniju bo izšel natisnjen katalog ponudbe podeželja z območ-
ja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, v katerem boste lahko na 
enem mestu našli zbrano ponudbo: izletniških in turističnih 
kmetij, najemov prostorov za piknik, možnosti praznovanj roj-
stnih dni otrok in preživljanja počitnic na kmetijah, ponudbo 
kruha, potic in peciva s kmetij, mesa in mesnih izdelkov s kmetij, 
ekoloških pridelkov in izdelkov, svežega sadja in zelenjave ter 
izdelkov (sokov, suhega sadja, domačih marmelad, vložene 
zelenjave), jajc, čebeljih pridelkov, mleka in mlečnih izdelkov, 
rib in izdelkov iz rib, domače obrti, storitev (vožnje s kočijo, pre-
delave sadja in žit), etnoloških zbirk in učnih poti na območju. 
Želimo si, da bo aktualna ponudba prebivalcem območja in tur-
istom zanimiva in da bodo z nakupom daril in spominkov pred-
stavili naše lokalne pridelke in izdelke tudi na širšem območju. 
Katalog bo dostavljen v turistično-informacijske centre, na občine, 
v knjižnice, predstavljen bo na prireditvi Dobimo se v mestu in na 

novinarski konferenci, lahko pa si ga naročite na dom po e-pošti 
info@raznolikost-podezelja.si, tako da sporočite svoj naslov. 
 
Projekt »Lokalna oskrba na območju LAS« 
Izboljšanje prehranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezon-
ske in raznovrstne lokalne ponudbe hrane v skladu s shemami 
kakovosti je cilj, ki ga s projektom v društvu želimo doseči na 
območju lokalne akcijske skupine. 
Lokalna oskrba s hrano za nas potrošnike pomeni, da v čim 
večji meri uživamo hrano, ki jo v naši okolici pridelajo kmet-
je – naši bližnji in daljni sosedje. S tem vplivamo na manjše 
onesnaževanje okolja in manj odpadkov, saj kratke prehran-
ske verige izključujejo velike razdalje in dolge transporte ter 
nepotrebno embalažo. Poleg izboljševanja lokalne ekonomije 
(ves dohodek za pridelavo in predelavo ter prevoz hrane os-
tane v naši okolici) prispevamo tudi k varovanju podeželja – 
obdelanih površin in razvoju zelenega turizma, za katerega je 
pogoj obdelana krajina. 
Projektne aktivnosti bodo pomagale osvestiti prebivalstvo o 
pomenu lokalne oskrbe s hrano in dvigniti stopnjo prehranske 
neodvisnosti območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik, skraj-
šati pot od pridelovalca do potrošnika in tako različnim ciljnim 
skupinam (gospodinjstvom, vrtcem, šolam, gostinskim ponud-
nikom, domovom za upokojence, bolnišnicam in tudi trgovcem) 
omogočiti oskrbo s svežo, raznovrstno, bolj zdravo hrano. Tako 
se bodo ustvarile nove tržne poti za lokalne pridelovalce in tra-
jnostna delovna mesta na kmetijah, ustavilo se bo propadanje 
manjših kmetij, za katere je ekološka praksa pridelovanja vrtnin 
in sadja z veliko ročnega dela potencialna priložnost za razvoj.  
V prvi fazi projekta, ki se bo zaključila julija, pripravljamo 
strokovno usposabljanje za ponudnike lokalne hrane, kjer 
bodo predstavljene aktualne informacije na področju pride-
lave in trženja hrane ter prodaje s pomočjo javnih razpisov. 
Sestavljenih bo 25 obrokov šolskih malic in kosil iz lokalnih 
sestavin za učence šol in otroke iz vrtcev. Nastaja brošura z 
nasveti za uporabo lokalne hrane v šoli in doma, pripravlja se 
gradivo za letake in zloženko na temo lokalne oskrbe s hrano, 
aktualna obvestila, prav tako bomo nabavili stojnice za proda-
jni mesti v Vojniku in Štorah. 
Vabljeni, da sodelujete pri projektnih aktivnostih in da z izbiro 
lokalno pridelane hrane ohranjate obdelane površine in de-
lovna mesta v našem okolju. Več na spletni strani: www.razno-
likost-podezelja.si. 
 

Primož Kroflič
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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

Meritve 
hitrosti v 
cestnem 
prometu
Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo v mesecu 
juniju in začetku julija 2014 ponovno izvajal meritve 
hitrosti v cestnem prometu.

Meritve hitrosti se bodo izvajale na 
odsekih občinskih cest in na odsekih 
državnih cest v naseljih na območju 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slov-
enske Konjice, Šentjur, Vojnik in Zreče, 
predvsem na območjih šol, otroških 
vrtcev, otroških igrišč oz. na predelih, 
kjer je večje število pešcev, kolesarjev, 
v območjih naselij, kjer so bile podane 

pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir zara-
di pogostih prekoračitev hitrosti, ter na drugih odsekih, kjer 
bi bila lahko zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost 
udeležencev v cestnem prometu. 
Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili 
dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. S 
plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti 
in v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. 
Meritve hitrosti, ki so bile na območju navedenih občin že 
opravljene, so pokazale, da je problematika prevelike hitrosti 
velika, zato je osnovni namen meritev hitrosti predvsem 
preventivno delovanje in umirjanje prometa v naseljih in na 
lokalnih cestah. 
 

Nataša Kos 

Lokalne 
novice na 
spletu
Ste tudi vi med tistimi, ki dobite večino dnevnih 
novic na svetovnem spletu? Ne skrbite, niste edini, 
saj danes že večina ljudi tako pridobiva aktualne 
novice. A vendar, v vsej tej poplavi informacij imamo 
le redko priložnost brati novice iz bližnje okolice.

Prebivalci občine Vojnik lahko informacije o vsakodnevnem 
dogajanju v občini dobite na portalu www.mojaobcina.si/
vojnik. 
 

Delavnica o učinkovitem komuniciranju na spletu 
Za čim boljšo informiranost smo v četrtek, 15. maja, s širšo 
ekipo uredništva izvedli delavnico, na kateri so se udeleženci 
naučili, kako lahko sami na portalu MojaObčina.si objavljajo 
novice. 
Nov spletni medij nudi najbolj sveže in ažurne lokalne novice, 
napovedi dogodkov in razpise, obogatene z multimedijskimi 
vsebinami. 
Ker želimo prebivalcem občine ponuditi najbolj sveže in 
aktualne novice o dogajanju v lokalni skupnosti, smo na 
delavnico povabili društva, ki delujejo v občini Vojnik in bodo 
od sedaj sodelovala pri soustvarjanju medija. 
 
Vsakdo lahko napiše novico 
Čar portala je ravno v tem, da omogoča vsem zainteresiranim 
soustvarjanje vsebine. Če ste torej aktivni v društvu ali pa le 
preprosto sodelujete v svoji skupnosti, lahko sedaj to poveste 
nadvse preprosto in brezplačno. 
 

Anej Ivanuša 
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vpliva na zdravje
Debelost je presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščob v 
maščobnem tkivu do te mere, da prizadene zdravje posameznika. Za ugotavljanje stanja 
prehranjenosti, podhranjenosti, čezmerne prehranjenosti in debelosti uporabljamo 
izračun indeksa telesne mase (gre za razmerje med telesno težo v kilogramih in 
kvadratom telesne višine), za ugotavljanje trebušne debelosti pa merjenje obsega pasu. 

Piše: prim. Jana Govc Eržen, dr. med., vodja 
Zdravstvene postaje Vojnik - Dobrna

Klasifikacija stanja prehranjenosti v povezavi z indeksom 
elesne mase (ITM) – gl. preglednico spodaj. 
 
Pazite na obseg pasu 
Za ugotavljanje visceralne (trebušne) debelosti in s tem 
povečanega tveganja za nastanek bolezni srca in žilja, 
sladkorne bolezni tipa 2 in nekaterih vrst raka merimo obseg 
trebuha v višini popka, ki naj bo pri moškem manjši od 94 
cm in pri ženskah manjši od 80 cm. Pri obsegu pasu, ki je pri 
moških večji od 102 cm in pri ženskah večji od 88 cm, tveganje 
za nastanek bolezni srca in žilja zelo poraste. 
 
Debelost povzroča tudi raka 
Debelost je povezana s povečanim tveganjem za nastanek 
sladkorne bolezni tipa 2, različnih vrst raka, zvišanega 
krvnega tlaka ter bolezni srca in žilja. Prav tako predstavlja 
dejavnik tveganja za nastanek jetrnih bolezni, žolčnih 
kamnov, ortopedskih zapletov, dermatoloških sprememb, 
nevroloških in hormonskih motenj in psihosocialnih posledic. 
Epidemiološke in eksperimentalne raziskave kažejo, da je 
debelost v povezavi s preobilno in energijsko gosto hrano ter 
telesno nedejavnostjo vodilni dejavnik tveganja pri nastanku 
različnih oblik raka, predvsem raka na maternici, debelem 
črevesu, ledvicah, trebušni slinavki, požiralniku, raka na dojkah 
v obdobju po menopavzi pri ženskah, limfoma in levkemije. 
 
Kaj svetujemo osebam, ki želijo shujšati? 
Od leta 2001 poteka v Sloveniji Nacionalni program primarne 
preventive srčno-žilnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega 
varstva (NPPPSŽB). V okviru omenjenega programa se v 
preventivnih centrih uspešno izvajajo zdravstveno-vzgojne 
delavnice za zdravo hujšanje, v katerega se lahko brezplačno 
vključijo vse osebe z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. 

Delavnice zdravega hujšanja že vrsto let izvajamo tudi v ZP 
Vojnik v okviru treh referenčnih ambulant. 
 
Pomembno 
Izguba 5–10 % telesne mase dokazano izboljša zdravje. Zdravo 
hujšanje vključuje postopno izgubo telesne mase (0,5-1 kg 
na teden), ki jo dosežemo z zmanjšanim vnosom energije s 
hrano, vsaj 150 minutami zmerne telesne aktivnosti na teden 
in spremembo vedenjskega sloga. Dieta z manj maščobami 
je standardni pristop k zmanjševanju telesne teže. Skupni 
vnos maščob naj bi zavzemal med 25 in 35 % celotne dnevne 
energijske potrebe. Alkohol je velik vir kalorij in z zmanjšanjem 
uživanja bi lahko pomembno prispevali k nadzoru telesne 
teže. Pri hujšanju priporočamo uživanje vode. 
Pri hujšanju ne smemo stradati, zagotoviti moramo vnos vseh 
osnovnih hranil, vitaminov in mineralov. Zmanjšati moramo 
količino zaužite hrane in s tem količino zaužitih kalorij. Uživamo 
pet obrokov dnevno, iz prehrane izločimo odvečne maščobe, 
sladke in slane prigrizke. Dolgoročno bomo pri hujšanju 
uspešni le, če bo spremenjenemu načinu prehranjevanja 
pridružena tudi telesna dejavnost. 
 
Na Celjskem največ čezmerno hranjenih 
Izsledki raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog kažejo trend 
naraščanja debelih ljudi v Sloveniji. Najvišji delež čezmerno 
hranjenih je v vaškem okolju, kjer je tudi najvišji delež debelih, 
a se delež debelih povišuje tudi v mestnem okolju. Največ 
čezmerno hranjenih ljudi je v vzhodnem in osrednjem delu 
Slovenije, debelih pa v vzhodnem delu Slovenije. Najmanj 
čezmerno hranjenih je v koprski regiji, največ v celjski. Delež 
debelih je najvišji v murskosoboški in ravenski regiji, najnižji 
pa v novogoriški regiji.  

Stanje prehranjenosti ITM (kg/m2)

Podhranjenost < 18,5

Normalna telesna masa 18,5–24,9

Čezmerna telesna masa 25,0–29,9

Debelost 1. stopnje 30,0–34,9

Debelost 2. stopnje 35,0–39,9

Huda (bolezenska) debelost 3. stopnje > 40
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Med najpogostejše zdravstvene težave s prostato sodijo 
povečana prostata, vnetje prostate (prostatitis) in rak prostate. 
Povečanje prostate je najbolj razširjena bolezen prostate in 
se običajno pojavlja pri starejših moških. Posledica povečanja 
prostate je zastajanje urina v mehurju, pojavijo pa se še 
naslednje težave: potreba po pogostem uriniranju (tudi ponoči), 
oslabel curek, čakanje na začetek mokrenja, uhajanje urina po 
mokrenju in občutek tiščanja zaradi neizpraznjenega mehurja. 
V nasprotju s povečano prostato je vnetje prostate najbolj 
razširjeno pri moških med tridesetim in štiridesetim letom 
starosti. Vnetje lahko nastane zaradi različnih razlogov: kot 
posledica vnetja ledvic ali mehurja, zaradi nerednih spolnih 
odnosov ali zaradi vdora glivic, bakterij pri nezaščitenih 
spolnih odnosih. Med vzroke za vnetje prostate sodijo tudi 
pomanjkanje gibanja, preveč sedenja, pretirana izpostavljenost 
stresu, pretirana izpostavljenost mrazu (delavci na prostem), 
izpostavljenost mikrovibracijam (poklicni vozniki). Vnetje 
prostate se lahko kaže z različnimi znaki, najpogostejši so krči, 
bolečine v križu, ščemenje v presredku, upadanje spolne moči 
in plodnosti, utrujenost, bolečine po spolnem odnosu in drugi. 
Kot tretjo zdravstveno težavo naj omenim rak prostate, ki 
lahko prizadene tudi sicer zdravo prostato. Najbolj so raku na 
prostati izpostavljeni moški po petdesetem letu starosti, zato 
se moškim v tem življenjskem obdobju svetuje preventivni 
letni zdravniški pregled. Pri moških, pri katerih je rak prostate 
prisoten v družini, se preventivni pregledi priporočajo po 
štiridesetem letu starosti. Zavedati se je treba, da je rak 
prostate, če je odkrit pravočasno, ozdravljiv, in je zato treba 
težave s prostato jemati skrajno resno. 
Za ohranitev zdrave prostate, še posebej pa, ko se težave že 
pojavijo, je zelo pomembna pravilna prehrana, ki pripomore 
k izboljšanju težav. Priporoča se uživanje zelenjave, kot so 
brokoli, cvetača, brstični ohrovt, zelje, koleraba, redkvica, 
por, česen in čebula. Odsvetuje se uživanje močno začinjene 
hrane, prav tako se priporoča omejitev uživanja rdečega mesa. 
Priporoča se vnos hrane, ki vsebuje veliko cinka (na primer 
bučna semena, oves, grah, ječmen, mandlji, ajda, rjav riž, fižol, 
jajca, jabolka), in vnos esencialnih maščobnih kislin (oreščki in 
semena), ki pomagajo zmanjševati vnetja v prostati. Alkohol, 
kajenje in kavo je treba povsem omejiti. 
Za ohranitev zdrave prostate in za lajšanje že prisotnih težav 
je na razpolago veliko pripravkov (čaji, prehranska dopolnila 
in zdravila brez recepta), ki vam jih lahko glede na težave 
priporočamo oziroma svetujemo v lekarni. Pri vnetju prostate 
in tudi pri drugih težavah, povezanih z njo, priporočamo pitje 

Med letoma 1501 in 1504 je pod rokami Michelangela nastal eden najlepših kipov na svetu. Lepši kot vsi 
antični kipi skupaj je Michelangelov David – popolna in ogleda vredna podoba moškega telesa. Toda nihče 
ni popoln in tako se v realnem življenju lahko tudi moški, kot je David, soočajo z resnimi zdravstvenimi 
težavami, ki so neopazne za okolico, kot so denimo težave s prostato.

čaja vrbovca in čaja za prostato, ki ga izdeluje naš galenski 
laboratorij. Ta vsebuje zdravilne rastline, kot so kopriva, goli 
kilavec, ognjič, preslica, vrbovec, in poveča odvajanje vode, 
miri krče mehurja in deluje protivnetno. Od zdravil, ki so na 
voljo brez recepta, je na trgu zdravilo Prostasan (A. Vogel). 
Vsebuje izvleček plodu palmeta (žagastolistna palma) in je 
namenjen predvsem lajšanju težav pri povečani prostati. Sicer 
so na trgu tudi drugi pripravki (Fidiman plus, Dr. Bohm – Buča 
in drugi). Priporočamo tudi uživanje prehranskih dopolnil, ki 
vsebujejo omega maščobne kisline, prehranska dopolnila s 
cinkom in dodatki antioksidantov (na primer selena). 
Težave s prostato lahko predstavljajo zmanjšanje kakovosti 
življenja, vendar se je treba zavedati, da lahko z bolj zdravim 
načinom življenja in tudi z našimi strokovnimi nasveti 
pripomorete k izboljšanju svojih težav. 
 

Avtorica: Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik 

Sporočamo, da bo lekarna v Vojniku v juliju in avgustu 
odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00, ob 
sobotah bo lekarna zaprta.

Izobraževanje v prvi  
pomoči – defibrilator
Krajevna organizacija Rdečega križa Vojnik se je pridruži-
la izobraževanju v prvi pomoči, in sicer izobraževanju o 
uporabi defibrilatorja, ki ga organizira KORK Hudinja v 
sodelovanju z zdravniki in drugim medicinskim osebjem. 
Izobraževanje je potekalo v četrtek, 8. 5. 2014, od 17. ure 
dalje v prostorih OŠ Vojnik.

Predavatelj dr. Marko Drešček 
je trinajst sodelujočih najprej 
seznanil s temeljnimi postop-
ki oživljanja, nato je prikazal 
praktično oživljanje z defibri-
latorjem. Poudaril je pomem-
bnost takojšnjega pristopa k 
oživljanju. Prisotni so praktično 
preizkusili oživljanje na lutki 
in ugotovili, da je takšno izo-
braževanje nujno potrebno, pa 
ne samo enkrat, znanje je treba 
namreč obnavljati. Defibrilator-

ji so nameščeni v večjih središčih; morda bi bilo dobro razmisliti, 
da bi ga kdaj namestili tudi v Vojniku. Morda bi lahko z njim rešili 
kakšno življenje. Pri praktičnem delu sta sodelovali tudi dijakinji 
iz zdravstvene šole v Celju. 
 

Milena Jurgec 
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Tokrat odgovarjamo na vprašanja bralcev Ogledala. Če imate kakšno vprašanje za nas, nam ga lahko 
posredujete na elektronski naslov info@koprivsek-op.com ali pisno na naslov Odvetniška družba  
Koprivšek o. p., d. o. o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana.

Vprašanje 1: Imam vprašanje glede blokade računa. Račune 
imam odprte na treh bankah, in sicer na NLB (kjer imam dolg), 
SKB (ki je v mirovanju in nanj ne prejemam več nobenega dohod-
ka) in Lon (ki je moja aktivna banka).  
Na SKB-ju sem želela zapreti račun, vendar mi je NLB dala bloka-
do na vse tri račune. Zdaj sem iz banke SKB prejela obvestilo, da 
moram poravnati dolg zaradi blokade računa. Zanima me, ali 
sem dolžna poplačati blokade na vseh treh bankah, čeprav imam 
eno v mirovanju in ne prejemam nobenih dohodkov.  
 
Odgovor 1: S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima 
dolžnik pri organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče orga-
nizaciji za plačilni promet, da blokira dolžnikova sredstva na 
vseh računih v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in po prav-
nomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku. Sodišče naloži 
organizaciji za plačilni promet, naj blokira sredstva na vseh 
računih dolžnika v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi. 
Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni 
rubljivih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom sk-
lepa na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljivih 
sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni pro-
met takoj po prejemu sklepa o izvršbi o tem obvesti sodišče. 
V skladu s splošnimi pogoji banke SKB (in običajno tudi drugih 
bank) banka zaračunava uporabniku nadomestila za opravila 
pred transakcijami v primeru sodnih odločb, in sicer z vsakokrat 
veljavnim cenikom banke. Med ta opravila lahko štejemo tudi 
samo sporočanje sodišču, da na vašem računu ni sredstev in 
da tudi ni priliva rubljivih sredstev, ter blokado računa. Glede 
na to, da ste račun odprli pod temi splošnimi pogoji, menimo, 
da ste dolžni poravnati nadomestilo, ki vam ga zaračunavajo. 
 
Vprašanje 2: Od leta 1998 imam sklenjeno pogodbo z Javnim 
stanovanjskim skladom. Ker se je hči odselila, smo sklenili aneks 
k osnovni pogodbi (januarja 2013), in sicer z navedbo, da stano-
vanje lahko uporabljava le jaz in mož. Čez 3 tedne pa smo dobili 
obvestilo, da morava z možem stanovanje v roku 30 dni vrniti. 
Sklicujejo se na 103. člen Stanovanjskega zakona URL 68/2013. 
Stanovanje meri 70 m2, mož pa je podedoval tudi staro kamnito 
hišo 100 km izven Ljubljane, v kateri nihče že več let ne živi. Zani-
ma me, kakšne pravice imava iz pogodbe, ki je bila sklenjena pred 
letom 2003? Aneks pa razen uporabnikov ne spreminja ničesar.  
 
Odgovor 2: V skladu s Stanovanjskim zakonom (v nadaljevanju 
SZ-1) ima lastnik pravico odpovedati najemno pogodbo, če ima 
najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najem-
nik v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, v lasti primerno 
stanovanje ali stanovanjsko stavbo. Primerno stanovanje je v 
tem primeru stanovanje, ki je v takšni eno- ali večstanovanjski 
stavbi, ki je zgrajena skladno z minimalnimi tehničnimi pogoji 
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj ter je zanjo v skladu 
s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje. Sta-
novanje mora imeti ločen spalni in bivalni del (razen v primeru 
garsonjere); mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika 

oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z 
lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu; ter 
mora ustrezati površinskim normativom pravilnika o dodelje-
vanju neprofitnih stanovanj v najem, ki pa za dvočlansko gospo-
dinjstvo znašajo nad 30-45 m2. Dovolj je, da razlog za odpoved 
najemne pogodbe obstaja v času od uveljavitve SZ-1. 
V primeru spora o obstoju odpovednega razloga se najemna po-
godba odpoveduje s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti. Pred-
lagamo, da Javnemu stanovanjskemu skladu (v nadaljevanju Sk-
lad) sporočite, da se z odpovedjo ne strinjate, saj stanovanjski ob-
jekt, ki ga ima v lasti vaš mož, ni primeren za bivanje. Sklad mora 
nato na pristojnem sodišču sprožiti postopek, v katerem boste 
dokazovali neprimernost stanovanjskega objekta za bivanje. 
 
Vprašanje 3: Sem 50-odstotna lastnica stanovanja, v katerem 
imam trenutno prijavljen začasen naslov, solastnik pa ima na 
tem naslovu stalno prebivališče. Rada bi mu podarila svoj delež 
stanovanja. Zanima me, koliko davka se plača in kdo ga mora 
plačati. Skupna vrednost stanovanja je 76.000,00 EUR.  
 
Odgovor 3: Zavezanec za plačilo davka je tista oseba, ki 
prejme premoženje na podlagi darovanja, torej obdarjenec. 
Davčna osnova znaša 80 % tržne vrednosti ugotovljene po 
zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, kakor je 
določena nepremičnini v registru nepremičnin na dan nastan-
ka davčne obveznosti. Če je ta vrednost ugotovljena po nave-
denem zakonu, bo davčna osnova znašala 80 % zneska vašega 
polovičnega deleža. 
Glede na to, da niste navedli, v kakšnem razmerju ste z osebo, ki 
ji želite podariti premoženje, vam ne moremo točno odgovoriti, 
s katero davčno stopnjo je obdavčen in ali gre morda za opros-
titev, zato vam bomo navedli davčne stopnje na splošno. Za dru-
gi dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci) davek znaša 
500,00 EUR + 6 % od zneska, ki presega 10.000,00 EUR; za tretji 
dedni red (stari starši) znaša davek 800,00 EUR + 9 % od zneska, ki 
presega 10.000,00 EUR; za vse druge osebe davek znaša 1.200,00 
EUR + 16 % od zneska, ki presega 10.000,00 EUR. Oprostitev plači-
la davka velja za darilo, ki ga prejme obdarjenec, ki je izenačen z 
dedičem prvega dednega reda (zakonec in zunajzakonski partner, 
otroci, vnuki), to velja tudi za zeta, snaho, pastorka in obdarjenca, ki 
je živel z darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti. 
Davčni zavezanec mora napovedati prejem darila na obrazcu 
»Napoved za odmero davka prejetega darila« in sicer v 15 dneh 
od nastanka davčne obveznosti (torej od prejema darila oziroma 
od podpisa pogodbe) pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži. 
Davek odmeri davčni urad z odločbo oziroma izda odločbo z 
odtisom žiga na pogodbi ali drugem dokumentu. 
Brez dokaza, da je plačan davek oziroma da obstojijo zakonsko 
določeni razlogi, zaradi katerih ni treba obračunati davka, ali da da-
rilna pogodba ni predmet odmere, ni mogoče notarsko overiti pod-
pisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. 
 

Odvetniška družba Koprivšek o. p., d. o. o. 
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 5/100, 19. JUNIJ 2014

OBČINA VOJNIK

1.
JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov drugih društev 

2.
JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

3.
JAVNI RAZPIS
o priznanjih občine Vojnik v letu 2014 
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JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov drugih društev 

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine 
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2014 (Urad-
no glasilo slovenskih občin, št. 57/13) objavlja za leto 2014 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in pro-
jektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2014. 
 
1. Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov 
drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma, kmetijstva, 
kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga društva). 
 
2. Vsebina sofinanciranja 
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina: 
– dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne spadajo 

na področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humani-
tarnih dejavnosti, 

– udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, 
medobčinskih prireditvah ali aktivnostih; 

– izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju dejav-
nosti društva; 

– prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo dru-
go društvo zastopa v svoji dejavnosti; 

– drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko učinkoviti 
in koristni za občino Vojnik. 

 
3. Pogoji za prijavo na razpis 
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje: 
– da imajo sedež v občini Vojnik; 
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 

leto pred objavo razpisa; 
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 
– da imajo evidenco o članstvu; 
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poroči-

la o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto; 
– izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na javnih 

nastopih na primeren način predstavljati Občino Vojnik. 
 
4. Okvirna vrednost sredstev 
Okvirna vrednost razpisa je 3.000 €. 
 
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev 
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se up-
oštevajo naslednja merila in kriteriji: 
 
I. Sredstva za redno dejavnost društva: 
– izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5 točk; 
– izdelan program aktivnosti za tekoče leto, 5 točk; 
– sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk; 
– število članov: 10–20 članov, 5 točk; nad 20 članov, 7 točk. 
 
II. Prireditve lokalnega značaja: 
– organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk; 

– sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk; 
– organizacija prireditve, 20 točk. 
 
III. Projekti društva: 
– projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji 

dejavnosti zastopa, 20 točk; 
– projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za občino Vo-

jnik, 30 točk; 
– projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in občino Vojnik 

navzven, 10 točk. 
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu 
z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se iz-
računa vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sred-
stev in skupnega števila točk ovrednotenih programov oziro-
ma projektov, prispelih na javni razpis. 
 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti po-
rabljena v letu 2014. 
 
7. Razpisni rok 
Rok za oddajo prijav je do vključno 21. 7. 2014 Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati os-
ebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 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 
v tajništvu Občine Vojnik. 
 
8. Vsebina vlog in način pošiljanja 
Vloga mora vsebovati: 
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa intere-

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

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu; 
– natančen opis programov; 
– poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem letu; 
– plan dela za leto 2014 in 
– posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na prireditvah; 
– dokazila o projektih. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2014«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 
 
9. Izid razpisa 
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkas-
neje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo 
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju pro-
gramov drugih društev po potrditvi predloga na seji Odbora 
za družbene dejavnosti. 
 
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje infor-
macij v zvezi z razpisom 
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji, ki imajo 
vprašanja v zvezi z razpisom oziroma potrebujejo pomoč pri iz-
polnjevanju obrazcev, v času uradnih ur obrnejo na svetovalko 
za družbene dejavnosti Urško Mužar na tel. št. 7800-623 in 
7800-640 ali na e-naslov: urska@vojnik.si. 
 
Vojnik, 30. 5. 2014 
Številka: 1202-0001/2014-1 
  Benedikt Podergajs, 
 župan občine Vojnik 
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JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje pro-
gramov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/13) objavlja za leto 2014

JAVNI RAZPIS 
 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij 
in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki 
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2014. 
 
1. Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti. 
 
2. Vsebina sofinanciranja 
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih 
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: 
izvajalcev). 
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih 
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna. 
 
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za sofi-
nanciranje: 
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne pro-

grame (zakonska ali pogodbena obveznost), 
– investicij v prostore društev. 
 
3. Pogoji za prijavo na razpis 
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje: 
– da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na ob-

močju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je pro-
gram dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane 
občine Vojnik; 

– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

– da imajo urejeno evidenco o članstvu; 
– da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik 

redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan ak-
tivnosti za prihodnje leto. 

 
4. Okvirna vrednost sredstev 
Okvirna vrednost razpisa je 9.000,00 €. 
 
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev 
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis 
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2013 in šte-
vilo občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega 
bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciran-
je upoštevala naslednje kriterije: 
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zman-

jševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, 

ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziro-
ma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu 
Občine Vojnik; 

– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z 
okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost one-
mogočata posamezniku, da bi se samostojno in enakovred-
no vključeval v vsakdanje življenje); 

– reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno ob-
dobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju občine Vojnik; 

– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge 
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja; 

– program je namenjen pomoči družinam in posameznikom 
izven organizacije; 

– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico; 

– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vse-
buje elemente javnih služb s področja socialnega varstva; 

– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja). 

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 
10 točk. 
 
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo: 
 a) do 20 članov – 5 točk, 
 b) od 20 do 40 članov – 10 točk, 
 c) več kot 40 članov – 15 točk. 
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine 
Vojnik. 
 
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu 
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % doseženih 
točk. 
 
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti po-
rabljena v letu 2014. 

7. Razpisni rok 
Rok za oddajo prijav je do vključno 21. 7. 2014. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati os-
ebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 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 
v tajništvu Občine Vojnik. 
 
8. Vsebina vlog in način pošiljanja 
Vloga mora vsebovati: 
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa intere-

senti dobijo na sedežu Občine Vojnik (Keršova 8, 3212 Vo-
jnik) ali na spletni strani www.vojnik.si, 

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem raz-
pisu, 

– natančen opis programov, 
– poročilo porabe sredstev za leto 2013 in 
– plan dela za leto 2014. 
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2014«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 
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9. Izid razpisa 
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v 
roku osmih dni po roku za oddajo prijav v prostorih Občine 
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
 
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejav-
nosti ne bo obravnaval. 
 
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni na-
jpozneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vo-
jnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciran-
ju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi 
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti. 
 
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje infor-
macij v zvezi z razpisom 
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi 
z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejav-
nosti Urški Mužar na tel. št. 7800-623 in 7800-640 ali po e-nasl-
ovu: urska@vojnik.si. 
 
 
Vojnik, 30. 5. 2014 
Številka: 122-0019/2014-1 

 Benedikt Podergajs, 
 župan občine Vojnik 

Javni razpis o priznanjih 
občine Vojnik v letu 2014 

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 19. občinski 
praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom 
in društvom na območju naše občine. Želimo, da priznanja 
pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, spoštovani občani 
in občanke, da nam posredujete svoje predloge. Morda je vaš 
sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali 
zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke, za katere ve 
le malo ljudi. Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga 
posredujete na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik. Zadnji rok za oddajo predlogov je sreda, 20. 8. 2014. 
Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij 
in priložite obrazcu daljšo obrazložitev. 

Na podlagi 6. člena Statuta občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 38/11) 
ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vojnik 
(UPB1 – Ur. l. RS, št. 66/2009) komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občine Vojnik objavlja 
 
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2014  
 
I. 
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in bro-
nasti vojniški grb bo podelil občinski svet občine Vojnik ob 
občinskem prazniku v začetku oktobra.  
 

II. 
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, 
organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim 
pravnim osebam. 
Zlati vojniški grb se podeli občanu, čigar večletno delo in aktiv-
nosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem koli področ-
ju človekove ustvarjalnosti ter imajo trajen pomen za razvoj, 
ugled in promocijo občine Vojnik. 
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, 
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Vojnik, ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in 
kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. 
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadn-
jem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost 
in človekoljubnost. 
 
III. 
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe. 
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni ob-
liki in mora vsebovati: 
– podatke o predlagatelju, 
– podatke o kandidatu, 
– naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti vojniški 

grb ali priznanje občine Vojnik),
– utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa us-

peha ali dosežka, 
– morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi 

podobnimi uspehi, 
– datum predloga. 
 
IV. 
O podelitvi priznanj odloča občinski svet občine Vojnik s 
posebnim sklepom. 
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojniška grba 
in trije bronasti vojniški grbi. 
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 Vo-
jnik, vključno do srede, 20. 8. 2014. 
 
Datum: 15. 5. 2014 
Številka: 094-0001-2014/1 (2)  
 

Samo Kunej,
predsednik komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 



Glasilo Občine Vojnik - PRILOGA

Pomembnejše investicije in 
projekti 1995 – 2014
Sejna soba KS Vojnik je bila prostor, v katerem se je konec leta 1994 sestal prvi občinski svet občine. 
Majhna, podolgovata sobica nad gostiščem Lovec v Vojniku, takrat v uporabi KS Vojnik, pa je bila prostor, 
v katerem se je prvič sestal odbor za komunalo, in prostor takrat novorojene občine.

Na teh sejah smo se skromno, a prvič resno zagrizli v težave 
in načrte vojniške občine. Pretehtali smo prve možnosti, imeli 
še malo znanja o proračunu, a imeli smo želje in bili smo 
ustvarjalni. 
Mislim, da je podobno pravilo tisto, ki spodbuja narcise in 
žafrane, da prodrejo iz mrzle zemlje (je zapisal mislec), in mi 
smo bili podobno »korajžni«. 
Nismo vedeli, ali je zunaj že pomlad, a smo vseeno želeli priti 
na plan. 

In danes: 
danes pa je ne samo pomlad, ampak tudi poletje. 
Pogum in marljivost, vztrajnost do konca, stalni veter v jadrih, 
medsebojna povezanost, pravilno naravnani občinski sveti, ne 
prevelika politična razslojenost, odlične krajevne skupnosti, 
pronicljiva občinska uprava – SO RODILI SAD, »KI OSTANE«!
Preglejte nadaljevanje in mi boste pritrdili.   
Naša največja nagrada za vse to je, da smo velikokrat, 
spoštovane občanke in občani, videli nasmeh na vaših obrazih 
in kdaj tudi solzo v vaših očeh. Naj se podobni izrazi veselja 
pojavljajo tudi v prihodnje.  

 Beno Podergajs, župan
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Knjižnica Vojnik
Čas izgradnje
1999–2000

Znesek investicije
218.244,00 €
(52,3 mio SIT)

Z rekonstrukcijo pritličja poslovnostanovanjske stavbe Prušnikova 5 v Vojniku smo 
zagotovili nove prostore v velikosti 300 m2 za oddelek Osrednje knjižnice Celje v 
Vojniku.

Vrtec Mavrica Vojnik
Čas izgradnje
2000

Znesek investicije
179.435,00 €
(43 mio SIT)

Naredili smo prizidek k vrtcu Mavrica v velikosti 344 m2, ki je tako pridobil 3 
igralnice in upravne prostore. S tem smo nadomestili neustrezne prostore v 
sedanji občinski stavbi. 

I. Pomembnejše investicije 

Pozdravljeni
IN

VE
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IJE

Investicija POŠ Socka
Čas izgradnje
1995–1996

Znesek investicije
350.525,00 €
(84 mio SIT)

Z uvedbo lokalne samouprave je bila gradnja nove šole v velikosti 442 m2 prenesena 
na Občino Vojnik, ki je z vsemi aktivnostmi nadaljevala in jih dokončala. Ministrstvo 
za šolstvo in šport je prispevalo 38 mio SIT (158.571,00 €).

Pred vami je kratek povzetek 20-letnih aktivnosti na področju investicij Občine Vojnik 

V prvem delu so razpredelnice pomembnejših investicij, za nekatere od njih smo prejeli tudi 
sofinanciranja države ali Evropske unije (v nadaljevanju: sredstva EU). 
V drugem delu smo povzeli investicije na področju komunale, in sicer v skupnem znesku za vsa leta 
delovanja. 
V tretjem delu so pomembnejši projekti, pri katerih je aktivno sodelovala Občina Vojnik. 
V četrtem delu so navedene investicije, ki so bili izvedene na območju naše občine z aktivno 
vključitvijo Občine Vojnik in so bile v večji meri financirane iz državnih in drugih sredstev.

 Mojca Skale
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Čas izgradnje
2001

Znesek investicije
337.911,00 €
(81,0 mio SIT)

Po sedmih letih poslovanja občinske uprave v Zdravstvenem domu Vojnik smo 
se v jeseni preselili v nove prostore v velikosti slabih 700 m2, ki smo jih pridobili 
z rekonstrukcijo poslovnostanovanjske stavbe na Keršovi ulici 8. S tem smo 
zagotovili tudi prostore za Upravno enoto, Krajevni urad Vojnik in za delovanje 
različnih društev.

Gradnja prizidka k OŠ Frankolovo
Čas izgradnje
2003–2005

Znesek investicije
1.843.056,00 €
(441,7 mio SIT)   

V začetku meseca oktobra 2004 smo začeli z gradnjo prizidka v velikosti 1.032 m2 
k OŠ Frankolovo, s katerim smo zagotovili sodobno telovadnico in večnamenski 
prostor, knjižnico, multimedijsko učilnico, spremljajoči prostor za športno vzgojo in 
kuhinjo z jedilnico. Zagotovili smo štiri nove učilnice in pet kabinetov. Uredili smo 
vezni trak k staremu delu šole in prenovili staro šolo. Skupna velikost OŠ Frankolovo 
je 2.486 m2. Investicijo je financiralo v 40 % Ministrstvo za šolstvo in šport, 60 % 
vrednosti pa je zagotovila Občina Vojnik. 

Gradnja prizidka in nadomestnega dela k OŠ Vojnik
Čas izgradnje
2003–2006 

Znesek investicije
3.217.429,00 €
(771 mio SIT)

V prizidku, velikem 2.390 m2, smo zagotovili 13 učilnic, računalniško učilnico, 6 
kabinetov, kuhinjo z jedilnico in knjižnico. OŠ Vojnik je z izgradnjo nadomestnega 
dela v velikosti 1.170 m2 pridobila upravne prostore za zaposlene, pet učilnic in dva 
kabineta. Sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport je bilo v višini 1.035.021,00 €.

Izgradnja čistilne naprave Nova Cerkev
Čas izgradnje
2002–2003

Znesek investicije
2.070.996,00 € (39,6 mio SIT)  

Čistilna naprava Nova Cerkev je zgrajena in locirana na levem bregu potoka Novaški graben 
pod naseljem Nova Cerkev in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo 
po ločenem, delno pa po mešanem sistemu kanalizacije naselij Nova Cerkev, Polž in dela Višnje 
vasi. Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo. Gre za nizko obremenjeno mehansko-biološko 
ČN s podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Čistilna naprava je 
zgra jena za 1200 PE v gradbenem delu, hidromehansko pa je opremljena le ena linija za 600 PE. 
Povprečna letna hidravlična obremenitev je 14,3 m3/h. Objekt čistilne naprave je vkopana 
prekatnamonolitna armirano-betonska konstrukcija, ki je nad terenom nadzidana in v celoti 
pokrita z dvokapnico, zato emisij smradu v okolico ni. Sofinanciranje resornega ministrstva je 
bilo v višini 88.240,00 €.
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Urejanje pokopališča Vojnik

Obnova graščine Socka

Čas izgradnje
2004–2013

Čas izgradnje
2007–2008

Znesek investicije
110.200,00 €

Znesek investicije
250.375,00 €

V letih 2004–2008 smo nadaljevali razširitev grobnih prostorov (tudi za žarne 
grobove). Porušili smo pokopališki zid, ki je ločeval stari in novi del pokopališča. 
Projekt rušenja zidu je opravljen delno, in sicer tam, kjer so najemniki grobov 
soglašali z rušitvijo.
V letu 2011 smo uredili parkirišče pri pokopališču, v letu 2013 plošče po sredinski 
poti in sanitarije v mrliški vežici.  

Občina Vojnik je v letu 2007 sklenila pogodbo o sofinanciranju 
spomeniškovarstvenega projekta v skladu s smernicami Zavoda za kulturno 
dediščino Slovenije, Območne enote Celje. Prekrila se je streha in opravila druga 
manjša vzdrževalna dela. Občina Vojnik je vodila projekt, sredstva je v celotni višini 
zagotovilo Ministrstvo za kulturo.
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IJE Gradnja večnamenskega prostora in obnova fasade POŠ Nova Cerkev

Širitev pokopališča Črešnjice

Čas izgradnje
2007 in 2011

Čas izgradnje
2006–2009

Znesek investicije
1.327.407,00 € 

Znesek investicije
92.061,00 €

Občina Vojnik je zgradila sodobno telovadnico in večnamenski prostor v velikosti 
360 m2 in vezni trak k POŠ Nova Cerkev. Investicijo sta sofinancirala Ministrstvo za 
kulturo v višini 55.834,00 € in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v višini 1.200,00 €. 
V letu 2011 smo prenovili fasado, ki zajema delno odstranitev obstoječega ometa in 
izvedbo novega, izdelavo obrob okoli oken, izdelavo vogalnih kamnov, zamenjavo 
okenskih polic ter montažo odkapne pločevine sredinskega ksimsa. Vrednost 
investicije 20.175,60 €. 

Na pokopališču v Črešnjicah so se uredili grobni prostori, varovalna ograja in parkirni 
prostor pod pokopališčem. Investicijo je delno sofinancirala tudi Občina Slovenske 
Konjice v višini 23.300,00 €.
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Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik–Tomaž–Male Dole (sredstva iz EU)

Čas izgradnje
2003–2009

Znesek investicije
1.424.875,00 mio €

Projekt zajema izgradnjo vodovodnega sistema v dolžini 9.193 m na območju Tomaža, 
Malih Dol, Jankove, Želč, Črešnjevca in Bezovice. S tem smo zagotovili kakovostno 
pitno vodo za pribl. 500 prebivalcev območja, hkrati pa dvignili nivo vodooskrbe v 
občini Vojnik. Sofinanciranje je bilo v višini 741.998,00 €.

Zbirni center Arclin

Rekonstrukcija vozišča Frankolovo–Črešnjice–Žiče (sredstva iz EU)

Čas izgradnje
2010–2014

Čas izgradnje
2008–2010

Znesek investicije
510.500,00 €

Znesek investicije
943.613,00 €

V okviru obrtnoposlovne cone se je leta 2010 s pomočjo Simbia, d. o. o., iz Celja 
zgradil zbirni center za ločeno odlaganje odpadkov v vrednosti 400.000,00 €, ki 
ga sedaj uporabljajo tudi občani občine Dobrna in mestne občine Celje v velikosti 
2.800 m2. V letu 2014 se je uredila nadstrešnica nad zabojniki za odpadke in 
novi ograjeni prostori za skladiščenje nevarnih odpadkov. Vrednost investicije v 
nadgradnjo zbirnega centra, ki so jo financirale Mestna občina Celje, Občina Vojnik in 
Občina Dobrna, je 110.500,00 EUR. 

Projekt smo prijavili na razpis in pridobili 523.761,00 € evropskega denarja. Uredili 
smo cesto v dolžini 2,1 km in pet plazov. Za ureditev petih plazov smo pridobili 
dodatna državna sredstva pristojnega ministrstva.

Izgradnja obrtno-poslovne cone Arclin  (sredstva iz EU)
Čas izgradnje
2005–2013

Znesek investicije
9,5 mio €

Navedeni projekt pomeni zagotavljanje prostorske, komunalne in gospodarske razvojne 
infrastrukture, katere namen je omogočiti in zagotoviti odpiranje novih podjetij in novih 
delovnih mest. Projekt se je izvajal na zemljišču v velikosti 11 ha, in sicer skupaj z Regionalno 
razvojno agencijo Celje, ki je zagotovila tudi premostitvena sredstva. Občina Vojnik je lastnik cest 
in druge javne infrastrukture ter je sofinancirala 340.000 €. V okviru II. faze komunalnega urejanja 
se je izvajala operacija »Izgradnja cest in križišča v OPC Arclin«, s katero smo uspešno pridobili 
sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 338.083,00 €. Na območju sta suhi 
zadrževalnik za meteorne vode v velikosti 4.860 m2 in zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. 
V obrtno-poslovni coni Arclin je registriranih 26 podjetnikov, ki zaposlujejo 227 oseb. 
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Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik  (sredstva iz EU)

Izgradnja telovadnice pri OŠ Vojnik

Čas izgradnje
2010–2012

Čas izgradnje
2012–2014

Znesek investicije
2.395.844,00 €

Znesek investicije
3.363.823,00 €  

Vrtec je pridobil 11 novih igralnic, telovadnico, upravne prostore z zbornico, 
sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor, kuhinjo, gospodarske in 
komunikacijske prostore, teraso, ter komunikacijski del etaže v velikosti 1.367,50 m2. 
V sklopu projekta so bile tudi v celoti obnovljene tri igralnice. Sofinanciranje sredstev 
iz EU je bilo v višini 807.492,00 € 

Investicija je namenjena športnim aktivnostim, prav tako kulturnim in drugim prireditvam. 
Telovadnica ima fiksne tribune za 600 obiskovalcev, 250 zložljivih tribun – dodatnih mest za 
obiskovalce in 400 stolov. Ima moderno plezalno in pomožno steno ter omogoča vadbo v treh 
skupinah. Ima garderobe, prostore za sodnike in za telovadne učitelje. Za prireditve se lahko 
postavi večnamenski oder. Velikost telovadnice je 2.003,70 m2. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport je sofinanciralo 816.975,00 €, EKO sklad 336.204,00 € in Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo s sredstvi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 394.338,00 €.
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IJE Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo (sredstva iz EU)

Ureditev mrliške vežice v Črešnjicah

Čas izgradnje
2010–2012

Čas izgradnje
2011–2013

Znesek investicije
753.517,00 €

Znesek investicije
67.116,00 €

Projekt zajema izgradnjo čistilne naprave za 800 populacijskih enot in dela 
primarne kanalizacije do OŠ Frankolovo v dolžini 1.500 m. Sofinanciranje sredstev 
EU za ureditev komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je bilo v višini 282.566,00 €.

Obnovitvena dela mrliške vežice v prostorih župnije so zajemala ureditev notranjih 
zidov, obnovo estrihov, zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo keramike, 
ureditev nadstreška in sofinanciranje strehe. Sofinanciranje Občine Slovenske 
Konjice je bilo v višini 3.000,00 €.
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Čas izgradnje
2011–2013

Znesek investicije
222.393,00 €  

V Kulturnem domu Vojnik smo za potrebe lokalnih društev in gostov obnovili 
prizidek, kjer se danes izvajajo različne dejavnosti.
Projekt je sofinanciral Kmetijski sklad za razvoj podeželja RS, Ukrep 322 – Obnova 
in razvoj vasi v višini 154.000,00 €. 

Izgradnja kanalizacije v občini Vojnik (sredstva iz EU)

Investicije (Celjska cesta 19), nakup in investicijsko  
vzdrževanje neprofitnih stanovanj v lasti Občine Vojnik

Čas izgradnje
2012–2014

Čas izgradnje
1995–2014

Znesek investicije
1.036.800,00 €

Znesek investicije
450.000,00 €

Z investicijo bomo uredili celovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v naseljih Arclin, Arclinska cesta in Lešje v dolžini 4.995 m. Predvidena sredstva iz EU 
so v višini 658.993,38 €. 

Z nakupom in rekonstrukcijo Celjske ceste 19 v Vojniku smo zagotovili 13 neprofitnih 
stanovanj v letu 2000, eno stanovanje za osebo s posebnimi potrebami pa smo 
zagotovili na Frankolovem v letu 2012. Vsako leto povprečno 40.000,00 € namenimo 
za vzdrževanje neprofitnih stanovanj v Vojniku, Novi Cerkvi in na Frankolovem. 

Izgradnja prireditvenega paviljona Frankolovo
Čas izgradnje
2012–2013

Znesek investicije
126.181,00 €

V parku na Frankolovem smo na novo postavili prireditveni paviljon, ki je namenjen 
društvom ob različnih dogodkih v kraju. Projekt je sofinanciral Kmetijski sklad za 
razvoj podeželja RS – Leader v višini 60.000,00 €. 
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Parkirišča

Pločniki

Čas izgradnje
1995–2011

Čas izgradnje
1995–2013

Znesek investicije
140.565,00 €

Znesek investicije
145.210,00 €

•	 pri pokopališču Nova Cerkev
•	 v centru Vojnika pri brvi (stara pošta)
•	 v centru Vojnika (za kulturnim domom)
•	 nasproti pokopališča Vojnik
•	 pri pokopališču Vojnik

•	 od križišča pod cerkvijo sv. Jerneja do Mikovega bloka
•	 Arclin pri Sparu in OPC Arclin
•	 Prušnikova ulica ob OŠ Vojnik
•	 Lemberg ob regionalni cesti
•	 Odcep ceste za Novake do POŠ Nova Cerkev
•	 pločniki v križiščih
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Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti

Izgradnja in rekonstrukcija mostov

Čas izgradnje
1995–2012

Čas izgradnje
1997–2012 

Znesek investicije
4.414.861,00 €

Znesek investicije
363.207,00 €

•	 KS Vojnik, 38 km
•	 KS Nova Cerkev, 32 km
•	 KS Frankolovo, 32 km

•	 most Višnja vas (pri Pečarjevih)
•	 most Vojnik
•	 most Arclin
•	 brv Vojnik
•	 most v Hrenovi (pri Kadilnikovih)
•	 most v Zlateče
•	 širitev mostu Frankolovo (pri Mirtičevih)

II. Investicije na področju komunale 
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Plazovi 

Sofinanciranje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje

Čas izgradnje
1996–1999

Čas izgradnje
2004–20113

Znesek investicije
195.745,00 €

Znesek investicije
505.729,00 €

•	 cesta Male Dole, sanacija treh plazov
•	 plaz pod hišo Vizjak, Bovše
•	 plaz na cesti proti gradu Lemberg
•	 več manjših plazov na različnih lokacijah

RCERO Celje sestavlja sklop objektov, ki omogočajo sodobno in okoljsko sprejemljivo 
ravnanje z odpadki:
•	 sortirnica ločeno zbranih frakcij
•	 kompostarna za biorazgradljive odpadke
•	 demontaža kosovnih odpadkov
•	 objekt za mehansko-biološko obdelavo 

odpadkov (objekt MBO)
•	 Toplarna Celje
•	 odlagališče preostanka odpadkov

Celoten proces ravnanja z odpadki v RCERO Celje omogoča, da na odlagališču preostanka 
odpadkov konča samo tisti del odpadkov, ki ga ni mogoče snovno ali energetsko predelati.  
V regijski center je vključenih večina občin savinjske regije. 

Vodovodi
Čas izgradnje
1997–2013

Znesek investicije
1.901.606,00 €

•	 vodovod Male Dole, komplet z razvodom 
posameznih odsekov, 14.000 m

•	 vodovod Vojnik sv. Tomaž z dvema 
črpališčema, 3.100 m

•	 vodovod Frankolovo–Črešnjice, 2.500 m
•	 vodovod Lipa na Frankolovem, zajetje, 

vodohran

•	 vodovod Želče, Črešnjevec, 3.800 m
•	 vodovod Hrenova s črpališčem, 1.600 m
•	 obnova vodovoda Novake
•	 obnove obstoječega vodovodnega 

sistema Frankolovo, vključno z obnovo 
vodohranov

Kanalizacije in čistilne naprave
Čas izgradnje
1999–2013

Znesek investicije
2.804.649,00 €

•	 kanalizacija v Arclinu, več odsekov
•	 kanalizacija Vojnik ob Hudinji, vključno z dvema črpališčema
•	 kanalizacija Nova Cerkev s čistilno napravo
•	 kanalizacija (delno) Frankolovo s čistilno napravo
•	 sofinanciranje čistilne naprave Škofja vas-Vojnik
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Obnovitvene investicije vodovodov

Obnovitvene investicije odlagališča

Obnovitvene investicije kanalizacij in čistilnih naprav

Čas izgradnje
2010–2013

Čas izgradnje
2010–2013 

Čas izgradnje
2010–2013

Znesek investicije
842.874,00 €

Znesek investicije
94.785,00 €

Znesek investicije
132.834,00 €

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo vodovode iz sredstev 
amortizacije. Občina Vojnik je večino del opravila na obnovi, tehničnih izboljšavah 
in izgradnji filtrirne naprave v KS Frankolovo.

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo komunalno 
infrastrukturo ravnanja z odpadki iz sredstev amortizacije.

Skladno z novim načinom obračunavanja občine obnavljajo kanalizacije in čistilne 
naprave iz sredstev amortizacije.
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Čas izgradnje
1995–2013

Znesek investicije
113.902,00 €

V KS Vojnik je 378 varčnih svetilk, v Novi Cerkvi 125 in na Frankolovem 43, torej 
skupaj 546 varčnih svetilk; sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo v višini 
12.000,00 €.

Pripravili sodelavke in sodelavci občinske uprave Vojnik
Fotografije: Jure Vovk, Matjaž Jambriško, Bojan Plevčak in arhiv Občine Vojnik 
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III. Projekti, pri katerih  
je aktivno sodelovala Občina Vojnik

1) Zazidalni načrti (ZN) in občinski podrobni prostorski 
načrti (OPPN):
•	 ZN Vojnik, coni 8 in 9 (šola, vrtec, individualna gradnja, 

Špesov dom …)
•	 Prostorsko ureditveni pogoji za center Spar v Arclinu
•	 ZN Stepančič
•	 ZN za center Mercator na Frankolovem
•	 ZN Konjsko (možna gradnja 72 stanovanjskih objektov)
•	 ZN Frankolovo
•	 OPPN za Vojniško gmajno
•	 Lokacijski načrt za Obrtnoposlovno cono Arclin
•	 OPPN Nova Cerkev – URŠT 1 in 2 ter Špes (stanovanjska 

gradnja)
•	 OPPN Verpete (stanovanjska gradnja)
•	 ZN Tuševega kompleksa v centru Vojnika

2) Špesov dom Vojnik (dom starejših občanov)

3) Planinski dom na Tomažu

4) Gasilski domovi Frankolovo, Lemberg, Socka, Vojnik in 
Nova Cerkev   

5) Okolica in parkirišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik; 
cerkev sv. Jožefa Frankolovo
6) Vodarna Frankolovo s filtrirno napravo

7) Obnova več kot 120 let starega vodnjaka na trgu v Vojniku 
s pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje pitne vode.

8) Center ponovne uporabe v Vojniku z Okoljsko 
raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice

9) Namestitev opozorilnih tabel za merjenje hitrosti; eno 
je v celoti financiralo podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires 
iz Kranja. 

10) Tematske poti (skupaj z društvi): 
•	 Območja naravnih vrednot v KS Nova Cerkev 
•	 Gozdna učna pot Modrijanov, Vojnik
•	 Tončkova pot, Frankolovo
•	 planinske poti
•	 označitev kolesarskih poti
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IV. V letih 1995–2014 so se z aktivno vključitvijo 
Občine Vojnik izvedle naslednje investicije, ki so bile v 
večji meri financirane iz državnih ali drugih sredstev: 

1) Ureditev regionalnih cest (RC) in mostov: 
•	 RC Višnja vas–Dobrna v 4 fazah (Lemberg, Nova Cerkev 2 krat, 

Hrenova, most Višnja vas)
•	 RC Višnja vas–Nova Cerkev–Vitanje (prestavitev ceste Nova 

Cerkev pri pokopališču, rekonstrukcija z ureditvijo struge od 
Socke proti Vitanju)

•	 RC Arclin–Višnja vas–Slovenske Konjice
1. preplastitev ceste skozi Vojnik
2. ureditev večjega propusta v Ivenci – poplave
3. sanacija ceste skozi Globoče (2 krat)
4. sanacija ceste skozi Frankolovo z ureditvijo avtobusnih 

postaj 
5. sanacija ceste od starega bazena do meje z občino Zreče 
6. celovita rekonstrukcija mostu pri Grajnovih v Višnji vasi
7. novogradnja mostu pri graščini Tabor 

2) Ureditev križišč: Višnja vas – MC in Frankolovo – Mercator 
•	 ureditev semaforiziranih križišč: obrtno-poslovna cona 

Arclin, pokopališče Vojnik in center Vojnika 
•	 krožišče v Novi Cerkvi

3) Protipoplavni ukrepi: 
•	 nad brvjo Titov park v Vojniku (slab milijon evrov), 1998–1999
•	 center Vojnika, pribl. 2,5 milijona evrov, 2008–2009

•	 v teku izvajanje protipoplavnih ukrepov z odkupi zemljišč v 
predvideni višini 5 milijonov evrov, ki vključujejo: 

1. zadrževalnik na potoku v Tomaž, 2013–2014
2. protipoplavno ureditev Arclina z mostom (inundacija), 2014 
3. ureditev Hudinje od Tuša do mosta pri pokopališču, 

projekti v pripravi  

4) Plazovi:
•	 na cesti v Črešnjice pet različnih plazov 
•	 plaz Zazijal, Črešnjice
•	 plaz Ranč Kaja in Grom, Razgor 
•	 plaz Buckstek, Hrenova
•	 plaz na cesti, Bovše
•	 dva plazova na cesti pri kamnolomu, Črešnjice 
•	 plaz na cesti, Konjsko pri Koštomajevih
•	 plaz Kotnik, Socka
•	 plaz Kladovšek, Socka

5) Varstvo kulturne dediščine: Polže, Verpete, Vinegrad 
(Majpigel), graščina Socka in grad Lemberg 
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V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov. Njihov nabor izraža vidik določene 
skupine pripravljavcev gradiva. Morda bi nekatere osebe izbrale druge, zanje pomembnejše projekte. 
V gradivu so samo projekti, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih aktivnosti, predvsem družbenih 
dejavnosti (šole in vrtci, sociala, prireditve, društva), turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega 
vzdrževanja … v to predstavitev nismo vključili. 

Ob zaključku bi dodala še naslednje projekte:
•	 Priprava in spremljanje Dolgoročne razvojne strategije (DRS) Občine 

Vojnik 2010–2020. DRS 2010–2020 se je pripravila s pomočjo občinske 
uprave, predsednikov odborov in krajevnih skupnosti ter občanov, ki so 
aktivno sodelovali pri določanju ciljev in ukrepov. DRS je opredelila po-
slanstvo in vizijo, katere cilj je zagotavljanje trajnostnega razvoja občine.

Poslanstvo: 
Temeljno poslanstvo Občine Vojnik, ki je del javne uprave, je 
zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in 
dela občanov, obiskovalcev ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih 
potreb glede na zakonite možnosti in dane vire. Storitve se izvajajo 
učinkovito in odgovorno do državne davčne politike. Organiziranost 
občinske uprave zagotavlja izvrševanje demokratičnih načel, kot je 
sodelovanja občanov pri upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina 
je prepoznavna po odprtosti njenega dela, usmeritvi k energetsko 
varčnim in okolju prijaznim dejavnostim ter po bogatem kulturnem in 
športnem udejstvovanju njenih občanov ter organizacij. 
VIZIJA: Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih 
omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje z 
aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja. 
•	 Izdajanje brezplačnega občinskega glasila Ogledalo od leta 1995 in 

informiranje po spletnem mediju Mojaobcina.si od leta 2011. 
•	 Priprava in spremljanje Občinskega programa varnosti  
•	 Priprava in spremljanje dokumenta Lokalni energetski koncept. 
•	 Lokalna razvojna strategija občin Celje, Laško, Štore in Vojnik 2007–2013 

za področje razvoja podeželja (izvajanje projektov LEADER).
•	 Priprava in sprejem dveh prostorskih planov (1999 in 2004), v zaključni fazi 

je Občinski prostorski načrt, ki bo nadomestil prostorski plan iz leta 2004. 

•	 Priprava in sprejem več občinskih podrobnih prostorskih načrtov (prej 
zazidalnih načrtov). 

•	 Ustanovitev Režijskega obrata »Skrb za okolje« ter dveh skupnih 
občinskih uprav Medobčinski inšpektorat in redarstvo 8 občin (prejeli 
priznanje za dobre prakse od Ministrstva za notranje zadeve v letu 
2003) ter Proračunsko računovodstvo 3 občin.  

•	 Postavili smo pet E-točk in dostopov Wi-Fi (Slika 203) ter s tem 
omogočili brezplačni internet 25 naseljem v občini. Eno točko je 
financiralo Ministrstvo RS za gospodarstvo. Uredili smo štiri info točke 
ter pet varnih točk.

•	 Ureditev krajev: Frankolovo (center), Nova Cerkev (center) in delno 
Vojnik (trg).

•	 Postavitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov (slika 204).
•	 Izgradnja in urejanje avtobusnih postaj  (slika 205).
•	 Ureditev deponije za zimsko službo v Novi Cerkvi pri krožnem križišču 

in na Frankolovem nad starim bazenom.
•	 Športni objekti: skakalnica Vizore (nakup zemljišč, plastificiranje, 

elektrifikacija, ureditev doskočišča …) (slika 206). Investicijsko 
vzdrževanje bazena Frankolovo (slika 207) in igrišč Nova Cerkev, 
Frankolovo, Črešnjice in Vojnik, kjer se je uredilo tudi malo nogometno 
igrišče z umetno travo. 

•	 Pokopališča: razširitve pokopališkega prostora, vzdrževanje in ureditev 
parkirišč in poti v Vojniku, Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah.

•	 Ohranjanje kulturne dediščine: delna obnova graščine Tabor 
(zamenjava strešne kritine, obnova ostrešja, izgradnja dela 
nadomestnega stolpa) (slika 208).

•	 Vzdrževanje spomenikov: NOB Vojnik (slika 209), NOB Nova Cerkev, 
spominsko obeležje Frankolovo, Velika Raven, Dobrotin in Gabrovec 
pri Dramljah ter spomenik padlim v prvi svetovni vojni v Vojniku.

slika 203 slika 204

slika 205
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Vojnik

slika 206 slika 208

slika 207

slika 209
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Nova Cerkev

Občina ima najetih osem kreditov, na dan 31. 5. 2014 je njihovo stanje 2,9 
milijona evrov, zapadejo v obdobju 2015–2027. Krediti so bili sklenjeni 
predvsem za večje investicije, kot so izgradnje: nizkoenergetskega 
vrtca, OŠ Frankolovo in Vojnik, večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev 
ter telovadnice Vojnik. Po razpoložljivi kvoti je občina zadolžena v višini 
dobrih 70 odstotkov zakonsko dovoljene zadolžitve. 
Občina Vojnik je za svoje okoljske projekte že četrto leto prejela najvišje 
priznanje v svoji kategoriji Planetu Zemlja prijazna občina. Za urejeno 

okolico je Vojnik med drugimi kraji zasedel v letu 2002 tretje mesto in 
bil v letu 2004 na prvem mestu. Med trškimi jedri je Nova Cerkev v letu 
2013 prejela priznanje za drugo mesto. Torej naše občanke in občani 
živijo v investicijsko in tudi okoljsko prodorni občini, ki je s svojimi 
projekti prepoznavna v širšem slovenskem prostoru. 

 Povzela in uredila: 
 Mojca Skale
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____________________________________________________
(ime in priimek predlagatelja)

____________________________________________________
(naslov  predlagatelja)

____________________________________________________
(poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8

3212 VOJNIK 

Datum: __________________2014

Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2014

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo Ogledalo št. 100, uradna spletna stran Občine Vojnik www.
vojnik.si in spletni časopis  www.mojaobcina.si/vojnik ) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
 
1.) _________________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

2.) Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka) 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

3.) Predlagano priznanje: 1.) Zlati vojniški grb   
   2.) Srebrni vojniški grb
   3.) Bronasti vojniški grb  
   4.) priznanje Občine Vojnik 
                   (obkrožite številko)              

 Podpis predlagatelja

 __________________________________

Obrazec za prijavo kandidata za priznanje
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In prav je, da takšen zgled dajemo tudi svojim otrokom. Ob 
tem pa smo sopotniki otroku in izhajamo predvsem iz njegovih 
potreb, želja ter mu tako dajemo možnost za vsestranski razvoj. 
S tem namenom smo na prireditvi Kdor poje, kdor pleše, se igra, je 
v vrtcu Mavrica doma vključili vse otroke, od najmlajših do tistih, 
ki gredo jeseni v šolske klopi. Starejši so se priključili mlajšim, saj 
so njihov vzor in spodbuda tudi v vsakodnevnih situacijah. Na 
prireditvi je sodelovalo vseh 21 skupin, tako iz centralne enote 
Vojnik kot tudi iz vseh podružničnih enot vrtca Mavrica Vojnik. 
Nit prireditve je bilo ljudsko izročilo, ki nas povezuje že vrsto let 
in nam daje možnosti samooblikovanja. V starih časih so bile 
pesmi ob večerih na peči ljudski običaj, ki je družino povezoval 
in v hišo prinašal veselje. Zakaj ne bi tega na malo drugačen 
način pričarali tudi naši otroci. Ljudska pesem je nikoli dokončan 
proces, ki mu še posebej otrok s svojo ustvarjalnostjo prinese 
nov veter, ki nas ponese v svet domišljije. Ker pa se zavedamo 
pomena sodelovanja z družino, smo pozorni tudi na različne 
oblike druženja s starši in jim ob tem ponujamo možnosti, s 
pomočjo katerih lahko vidijo svojega otroka v različnih izzivih. 
Tako smo s skupnimi močmi pripravili prireditev, ki je otrokom 
ponudila še eno izkušnjo več, staršem pa napolnila dušo in 

Kdor poje, kdor pleše, se igra, 
je v vrtcu Mavrica doma
Paul Hartmann je zapisal: »Pozitivne misli vedno zasnujejo dobre namere, pozitivne namere vedno 
zasnujejo dobra dejanja in dobra dejanja vedno zasnujejo našo usodo srečno in zadovoljno.«

srce. Glasba je bila naše vodilo in nas je popeljala čez celotno 
prireditev. Del čarovnije sta prispevala deklica Tjaša K., ki 
je zapela pesem Mal čez Izaro – ob spremljavi Loti Žlavs na 
kitaro in Maje Črepinšek na prečno flavto, in fant Niko A., ki 
nas je spremljal na harmoniko ob Ekohimni našega vrtca. 
Predstavil se je tudi Mavrični zborček vrtca pod vodstvom 
Katarine Antloga in ob spremljavi blokflavte, na katero je igrala 
strokovna sodelavka Klaudija Lubej. 
Dogodek je poleg doživetja s prijatelji otrokom dal nove 
razsežnosti in možnosti za izražanje svojega znanja in 
veselja. Otroci se radi smejijo in zabavajo, tega zagotovo na 
prireditvi ni manjkalo, saj so izražali veselje in uživali v središču 
pozornosti. Kljub temu da smo na velikem odru stali prvič, smo 
bili pogumni in samozavestni. 
Primerno je ustvarjati situacije, v katerih bodo otroci bolje 
spoznavali sami sebe, se znali obračati proti soncu in bodo 
bolj opremljeni stopili življenju na proti. Kot je zapisal Aristotel: 
»Vzgoja uma brez vzgoje srca ni nobena vzgoja.« Takšen zgled 
bo otroke vzgojil v odgovorne in prijazne ljudi. 
 

Katarina Antloga, dipl. vzg. 

Otroci vseh skupin ob koncu prireditve ob spremljavi harmonike zapojejo Ekohimno našega vrtca.
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Devetošolci, ki so uspešno opravili sprejemni izpit za srednjo 
glasbeno šolo.
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vojniški osnovni šoli 
Na osnovni šoli v Vojniku je vsako leto veliko 
učencev, ki uspešno obiskujejo glasbeno šolo, v 
letošnjem letu pa je kar šest devetošolcev uspešno 
opravilo sprejemni izpit za srednjo glasbeno šolo.

Mladinski pevski zbor OŠ 
Vojnik na Češkem
Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik 
so bili od četrtka, 29. 5., do nedelje, 1. 6. 2014, 
na obisku pri čeških prijateljih v Chomutovu in 
Jirkovu. Sodelovanje pevcev traja že osemnajst let. 

Petje v slovenskih in čeških osnovnošolskih zborih je lepo, 
zanimivo in prijetno. Učenci OŠ Vojnik radi sodelujejo v 
pevskih zborih, najštevilčnejši pa je mladinski zbor, v katerem 
sodelujejo učenci od šestega do devetega razreda.  
Emilija Kladnik Sorčan, ki vodi pevski zbor, je pred devetnajstimi 
leti na svoje delovno mesto prinesla obljubo o sodelovanju s 
češkima zboroma iz Jirkova in Chomutova, kjer sta pevovodkinji 
Liana Jíchová in Eva Steinbachová. Predlog o sodelovanju z 
vojniškim zborom je padel na plodna tla in izmenjaje so sledili 
obiski – enkrat na Češkem, drugič na OŠ Vojnik.
Letos smo bili na obisku pri čeških prijateljih mi. V zgodnjih 
jutranjih urah smo se v četrtek poslovili od Vojnika in zvečer 
prispeli v Chomutov, kjer so nas sprejeli učitelji, starši in učenci, 
pri katerih je preživel del naših otrok. Pot smo nadaljevali v 
sosednje mesto Jirkov, kjer so dobili svoje gostitelje še preostali 
naši pevci. Sprejem na obeh šolah je bil izredno prijateljski. 
Naslednji dan je bil zelo delaven, saj so imeli pevci vseh treh 
zborov dva nastopa. Najprej so zapeli vrstnikom v čudoviti 
dvorani v hotelu Červený Hrádek. Poslušalci so bili navdušeni 
nad njihovim petjem. Zvečer je v Chomutovu sledil slavnostni 
koncert otroških pevskih zborov, kot gost je nastopil Mladinski 
pevski zbor OŠ Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan 
in ob klavirski spremljavi Janje Belej. Petje vseh zborov je bilo 
čudovito. Naši pevci so navdušili zahtevno češko občinstvo. 
V svojem pevskem programu so imeli tudi češko ljudsko 
Pletla v kytku rozmarýnku. V skupni češki pesmi so se kot 
solistke predstavile Liana Jíchová, Eva Steinbachová in Emilija 

Andrej Marovšek zelo dobro igra klarinet, Barbara Tadina 
violino, Ana Marija Krajnc in Sonja Marguč klavir, Žak 
Mihael Pesan in Anže Dimec pa bobne. Želimo jim uspešno 
nadaljevanje šolanja in veliko glasbenih užitkov. 

 
Milena Jurgec 

Pevci po prvem nastopu
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Združeni pevski zbori OŠ Vojnik (foto: Edi Fidler)

Comenius (foto: Simona Šarlah)
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Kladnik Sorčan. Na klavirju jih je spremljala Hana Jíchová, ki je 
sodelovala na vseh srečanjih zborov, najprej kot pevka v zboru, 
zdaj pa na klavirju. 
Posebno presenečenje na koncertu so ustvarile pevke 
ženskega pevskega zbora, ki so se s svojim nastopom zahvalile 
za dolgo in dobro sodelovanje Emiliji Kladnik Sorčan, še 
posebej pa ravnateljici Majdi Rojc. Zahvali se je pridružil 
ravnatelj šole iz Chomutova. Vse je bilo prežeto z močnimi 
čustvi, še posebej, ko se je v svojem pozdravu in zahvali 
poslovila naša ravnateljica Majda Rojc, ki je zaradi objektivnih 
razlogov začasno »zamrznila« sodelovanje med zbori na tak 
način, kot je bil do sedaj. Razšli smo se v upanju, da se bo v 
prihodnosti našel način za ponovno sodelovanje. 
V soboto smo se skupaj s češkimi prijatelji kopali v krasnem 
kopališču in drveli po toboganih, se sprehodili po živalskem 
vrtu, nato pa nas je čakalo presenečenje, ko smo obiskali 
plezalni center, v katerem so se lahko pevci poskusili v 
plezanju na različnih plezalnih stenah. Ob varovanju izkušenih 
plezalcev so plezali po stenah različnih zahtevnosti in nekateri 
so spoznali, da imajo plezalne sposobnosti.
Nedelja je bila dan za slovo. Solze, ki so bile prisotne ob vsakem 
srečanju, tudi sedaj niso bile izjema. Ravnatelji, učitelji, starši, 
predvsem pa pevci so stkali prijateljstva, ki marsikdaj ostanejo 
celo življenje. Popoldne smo se na poti domov ustavili v 
Pragi in si ogledali njene znamenitosti. V večernih urah smo 
se odpeljali proti domu, kjer so naše učence naslednji dan ob 
petih zjutraj pričakali starši.
Na srečanju s češkimi prijatelji je bilo lepo. Zdaj je čas za urejanje 
vtisov in spominov ter, seveda, čas za zaključek šolskega leta. 
 

Milena Jurgec 

Pomladni dogodki  
na OŠ Vojnik
Pesemca, srečanje pevskih zborov, Pozdrav 
pomladi, Comenius, Evropska vas, gostovanje 
zbora na Češkem, tekmovanja iz matematike, 
angleškega jezika in tekmovanje mladih 
raziskovalcev ter zaključne ekskurzije so 
dejavnosti, ki so bogatile dogajanje na OŠ Vojnik v 
pomladnih mesecih.
Zborovska dejavnost 
Meseca april in maj sta bila za mlade pevce mladinskega pe-
vskega zbora z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan še 
posebej pevsko aktivna. 
V začetku aprila so se udeležili območne revije šolskih zborov Pe-
semca, na kateri se je zbor predstavil s tremi skladbami. Za odlično 
izvedeni program so bili predlagani tudi za regijsko tekmovanje. 
Štiriindvajsetega aprila je v večnamenski dvorani POŠ Nova 
Cerkev potekal praznik petja. Na skupnem koncertu zborov OŠ 
Vojnik Zapoj z menoj so se s pestrim programom predstavili štirje 
zbori matične šole pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in zbori 
podružničnih šol Socka z Natašo Čerenak, Nova Cerkev s Sabino 
Penič ter Šmartno v Rožni dolini z Leo Rezar. Koncert je povezoval 
Jure Štokovnik, programe zborov so napovedovali predstavniki 
posameznih zborov. Z glasbeno spremljavo so sodelovali pianisti 
Janja Belej, Nejc Cehner, Sanja Poljšak Pesan in Evelina Pristovšek. 

Za številne pevce posebno doživetje in nagrado za pridno 
sodelovanje v mladinskem pevskem zboru pomeni gostovan-
je zbora in obisk prijateljev na Češkem. V mesti Jirkov in Chou-
mutov so mladi pevci z zborovodkinja Emilijo Kladnik Sorčan 
v spremstvu ravnateljice Majde Rojc in učiteljice Milene Jurgec 
odpotovali zadnji teden v maju. 
 
Mednarodni projekt Comenius 
Prav tako se je v mesecu maju zaključil dvoletni mednarodni pro-
jekt Comenius, v katerem so se vojniški učenci s koordinatorjema 
projekta Gregorjem Rojcem in Simono Šarlah, plesalci Milanke 
Kralj, podpori in spremstvom ravnateljice Majde Rojc ter Raida 
Wahibija družili z vrstniki iz Poljske, Češke, Turčije in Slovaške. 
Rdeča nit druženja je bila tradicija. Udeleženci so spoznavali 
tradicije drugih držav udeleženk, prav tako so se naši učenci sku-
paj z mentorjema zelo potrudili, da so predstavili tradicijo na Slov-
enskem. 

Vsako gostovanje s predstavitvijo delčka tradicije naših kra-
jev je bilo skrbno načrtovano in pripravljeno, zato je nastalo 
veliko materiala: iz slovenske legende Spogledljivi Friderik in 
spomladanskih običajev sta nastala dva stripa, prvi preveden 
v sedem jezikov, drugi v tri jezike, posnet je bil kratek film s 
predstavitvijo OŠ Vojnik, zbrani recepti slovenskih jedi, po 
katerih so kuhali vrstniki iz držav, ki so sodelovale v projektu. 
Udeleženci so s pomočjo Skypa med sabo tekmovali v kvizu 
o geografskih značilnostih držav. Izdelane in poslane so bile 
novoletne voščilnice in posneto e-voščilo. 
Med predlogi za logotip projekta je bila izbrana vojniška ideja 
za logotip projekta Comenius. 
Na zadnjem srečanju so našo tradicijo predstavili s plesom 
in glasbo. Plesalci so ob plesni zgodbi pod mentorstvom Mi-
lanke Kralj ter zgodbi dedka in vnukinje potovali skozi čas in 
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Pozdrav pomladi z Muco Copatarico (foto: Edi Fidler)

ŠO
LS

TV
O

zgodovino plesa od pradavnine do danes, mladi glasbeniki pa 
so se predstavili s pestrim programom. 
Ob zaključku dvoletnega projekta Comenius, ki se je odvi-
jal na Slovaškem, je nastala pesem, ki so jo skupaj zapeli vsi 
udeleženci. Še vedno ostajajo prijateljske vezi, izkušnje, nova 
spoznanja o bogati preteklosti, dediščini in ne nazadnje ostaja 
tudi ogromno zapisane in dokumentirane vsebine. 
 
Raziskovalna dejavnost 
Mladi raziskovalci OŠ Vojnik so z mentorji predstavili enajst 
raziskovalnih na štirinajstem srečanju mladih raziskovalcev. 
Osvojili so naslednja priznanja: dve zlati, pet srebrnih in dve 
bronasti. Koordinatorica mladih raziskovalcev Rebeka Žagar je 
povedala: »Za štiri naloge se je strokovna komisija odločila, da 
nas bodo lahko zastopale na državnem tekmovanju. Ponosni 
smo na svoj dosežek in zelo motivirani za nadaljnje delo na 
raziskovalnem področju.« 
 

Književna vzgoja malo 
drugače
Kot vsako leto smo tudi letos v tretjem razredu 
namenili 4 učne ure književne vzgoje obisku 
šolske knjižnice in pogovoru s knjižničarko. 

Vendar nas je knjižničarka tokrat presenetila in k nam v goste 
povabila gospo Jano Povalej, ki je slepa od svojega šestega 
leta. Za učence je bil obisk priložnost, da spoznajo del življenja 
slepih, ki se navezuje na branje in zapisovanje v Braillovi pisavi. 
Svoje občutke so zapisali takole: 

Jana Povalej nam je pripravila zanimivo dopopldne.

 
V četrtek, 3. 4. 2014, nas je obiskala gospa Jana Povalej, ki je slepa. 
Oslepela je, preden je začela hoditi v šolo. Z njo je bila pomočnica 
Tjaša, ki ji veliko pomaga. S sabo je imela veliko pripomočkov. 
Nekaj pripomočkov sta pripravili za nas. Dobili smo abecedo slepih. 
Na listu je napisala naše ime v Braillovi pisavi. Imela je poseben 
računalnik. Najbolj zanimiva se mi je zdela palica za slepe.
Elio Štante 
 
Razdelili smo se v 4 skupine. V prvi so nam zavezali oči. Iz škatlice 
smo morali vzeti kartonček in ugotoviti, kaj čutimo. V drugi 
skupini smo hodili s palico po razredu z zaprtimi očmi. V tretji smo 
dobili skriti predmet v prtičku. Ko smo ga povonjali, smo morali 
uganiti, kaj je. V četrti skupini pa smo z zaprtimi očmi vstavljali 
like v pravilne odprtine.
Anamarija Žohar 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se igrali človek ne jezi se in domine 
za slepe.
Jakob Ramšak 
 
Gospe Jani Povalej se iskreno zahvaljujemo, da nas je obiskala in 
pripravila zanimivo dopoldne. Učiteljica Lucija Bevc in knjižničarka 
Suzana Šafarič: »Gospe Jani Povalej se iskreno zahvaljujemo, da 
nas je obiskala in pripravila zanimivo dopoldne«.

Povzela: Lidija Eler Jazbinšek

Evropska vas 
V tem projektu učenci in učitelji iz različnih slovenskih krajev na 
različne načine spoznavajo države Evropske unije, njihove značil-
nosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9. maja) predstavijo. 
V šoli so učenci sodelovali na delavnicah na temo Združenega 
kraljestva (angleška angleščina vs. ameriška angleščina, kako 
se pripraviti na potovanje v London, znane angleške osebnos-
ti, angleški znastveniki itd.). 
Besede koordinatorka Rebeka Dečman: »V Celju smo se na 
stoj nici predstavili z različnimi likovnimi izdelki (glinene tablice 
z angleškimi pregovori, dvonadstropni avtobus, priponke oz. 
broške z različnimi podobami in ljudmi, zastavice, angleška 
telefonska govorilnica, zemljevid itd.), plakati, piškoti, kvi-
zom. Na odru so osmošolke zapele pesem Ob-La-Di, Ob-La-Da 
znamenite skupine The Beatles.« 
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Edi Fidler, Simona Šarlah, Rebeka Dečman 

Predstavitev na Evropski vasi (foto: Rebeka Dečman)

Petošolci so pozdravili pomlad s predstavo  Muca Copatarica 
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na Veliko planino
V soboto, 24. 5. 2014, ki je bila sončna in lepa, 
smo se mavrični planinčki iz vrtca Mavrica Vojnik 
odpravili na izlet na Veliko planino. 
 

Otroci iz vrtca Mavrica Vojnik so se 20. maja zbrali 
v Kulturnem domu Vojnik. Za pridno izposojanje in 
pripovedovanje so dobili priznanja in si za nagrado 
ogledali še predstavo O zeleni žabici Emi, ki ni 
marala vode, izvedlo pa jo je gledališče Pravljičarna.

Mavrični bralček traja od septembra do maja, vanj so vključeni 
otroci iz vrtca Mavrica. Cilj je, da otroci ob knjigi doživljajo 
veselje, pridobivajo pozitiven odnos do knjige in knjižnice, 
se urijo v pripovedovanju in premagujejo strah pred javnim 
nastopanjem. 
Zahvaljujeva se vsem zaposlenim v vrtcu za odlično 
sodelovanje in tudi vsem staršem za njihov trud. 
 

Knjižničarki Breda in Betka 

Šolski plesni festival
Zanimanje za ples in lastno ustvarjanje koreografij 
na OŠ Antona Bezenška Frankolovo privabi vsako 
leto več učencev v projekt Šolskega plesnega 
festivala. Radi plešejo učenci od 1. do 9. razreda, 
tako posamično kot v paru in skupini. S seboj smo vzeli nahrbtnike z malico in vodo. Pot je potekala 

po čudoviti naravi, ki smo jo občudovali. Pastirske hiške so bile 
prav zanimive, škoda, ker ni bilo še krav na planini. Med potjo 
smo tudi pomalicali in korak je bil takoj bolj živahen. S parkirišča 
pri Marjaninih njivah smo se povzpeli na Malo planino in 
naprej na Veliko planino, kjer nas je pozdravil planšar Andrej 
in nam zatrobil na rog. V planinski koči Zeleni rob smo pojedli 
kosilo in popili planinski čaj. Vse je bilo zelo okusno. V planinski 
dnevnik smo dobili žig, zraven smo še nekaj narisali. Nato smo 
se vrnili do parkirišča na Ušivcu, kjer nas je čakal avtobus. Ob 
18.15 smo se malo utrujeni, vendar dobre volje vrnili v Vojnik. 
Preživeli smo res lep dan v naravi. 
 

Mavrični planinčki iz vrtca Mavrica s Tino, 
Mojco, Damijano in vodnico Ireno 

Mavrični bralček  
v vojniški knjižnici Letos so nas na področnem tekmovanju v posamičnih plesih 

v skupini B 4.–6. razred zastopali: Tamara, Maša, Kaja, Aneja, 
Jasmina in Daneja. Najbolje se je uvrstila Maša Štante, ki 
je dosegla 16. mesto v konkurenci 90 plesalcev. V skupini 
plesnih parov sta se najbolje odrezala Matevž Birk inKaja 
Senegačnik, ki sta se uvrstila v četrtfinale. V skupini C 7.–9. 
razred so šolo zastopale Maruša, Tinkara, Aneja, Kaja, Zala in 
Nina. Zelo uspešni pa so bili plesalci plesne produkcije. Na 
področnem tekmovanju so zmagali v kategoriji tehnične 
izvedbe in se uvrstili na državno tekmovanje. Zanje bomo 
držali pesti 2. junija, ko nas bodo zastopali na Vrhniki. 
V letošnjem tekmovalnem letu je bila za »naj plesalko šole« 
izbrana Maruša Čretnik. 
Vsem plesalcem iskrene čestitke in naj ples postane njihov 
redni spremljevalec. 
 

Suzana Šafarič, mentorica ŠPF 
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Učenci osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo 
so se tudi letos preizkusili v ekoznanju.  

Tako kot vsi oddelki vrtca Mavrica smo se tudi enote pridružile 
in izvajale dejavnosti ob svetovnem dnevu Zemlje. Naša 
naloga je bila, da poskrbimo za ureditev zeliščnega vrta. Ker 
je bilo kar nekaj časa slabo vreme z dežjem, smo delo preložili 
na drugi dan. V igralnici smo z otroki prebirali zgodbice iz 
knjige Polonce Kovač: Zelišča male čarovnice in izvedeli mnogo 
zanimivega ter uživali v dogodivščinah in tegobah Loleka 
in Lolike. Nato smo odšli na zeliščni vrt, kjer smo si nekatera 
zelišča tudi ogledali, potipali, vonjali, poimenovali itd.
Ker pa je v bližini že zacvetel bezeg, smo si zadali nalogi, da 
tudi letos naredimo bezgov sok, s katerim se bomo v vročih 
dneh »pocrkljali«, in cvetje posušimo za čaj, ki nas bo grel v 
hladnih zimskih dneh.

Sonja Jankovič, vzgojiteljica

V Socki posadili drevo
Učenci podružnične osnovne šole Socka in enota 
vrtca Mavrica smo že tretje leto vključeni v 
mednarodni projekt ENO.

Sestavili so devet ekip, ki so 7. marca sodelovale na šolskem 
tekmovanju. Najbolje se je uvrstila ekipa Face123, ki so jo 
sestavljale Kaja Skaza, Maja Čretnik in Tamara Pinter. V 
regiji so se med 160 ekipami uvrstile na 3. mesto, med 1357 
ekipami v državi pa so osvojile 15. mesto. 
Tudi druge ekipe so dosegle lep rezultat: 
– regijsko dvakrat 8. mesto, trikrat 13. mesto, 35., 53. in 67. 

mesto. 
Čestitke vsem ekofacam za pridobljeno znanje in uvrstitve. 
 

Suzana Šafarič, mentorica Ekokviza 

Svetovni dan Zemlje  
– 22. april
V Šmartnem v Rožni dolini, kjer je enota vrtca 
Mavrica Vojnik, so z ureditvijo zeliščnega vrta 
obeležili svetovni dan Zemlje.

Skrb za zeliščni vrt

ENO je kratica (Environment Online) in označuje globalno 
spletno mrežo šol za trajnostni razvoj. Vse otroke sveta 
združuje v skupni skrbi za okolje in njegovo problematiko. 
Letos smo na dan Zemlje, 22. aprila, posadili drevo tulipanovec 
ob igrišču šole. Pripravili smo kratek kulturni program in zapeli 
Eno himno, ki jo ob sajenju pojemo otroci po celem svetu. Pri 
sajenju drevesa nam je pomagal tudi gospod župan Benedikt 
Podergajs. Občini Vojnik se zahvaljujemo za donacijo drevesa. 
Veseli smo, da živimo v občini, ki je okolju prijazna in vselej 
podpira projekte ter ideje nas, najmlajših. 
 

Učenci POŠ Socka

www.mojaobcina.si/vojnik
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Novo vozilo Prerez traku: Vladislav Gorjan in Benedikt Podergajs
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Naša tajnica Martina se je 29. marca v Preboldu udeležila izo-
braževanja, ki ga je organiziral Svet članic GZS. Mladina je  
4. aprila pripravila nastop, ki je bil namenjen materam in člani-
cam gasilskega društva ob materinskem dnevu. Naši člani so se 
5. in 12. aprila udeležili čistilne akcije v Vojniku, kjer so očistili 
parkirne in asfaltne površine, ki so družbenega pomena. Nato 
je 8. in 9. aprila imel Miha Bratovčak na Igu usposabljanje za 
gašenje notranjih požarov (modul A), ki ga je uspešno opravil. 
Pionirji mladinci so 11. aprila s pomočjo mentorjev izdelovali 
butare. 
Sedemnajstega aprila so se začele priprave za postavitev mla-
ja. Letošnja darovalca smrek sta bila Ivan Polajžer (mlaj) in 
Marijan Novak (vrh). Darovalcema smrek še enkrat hvala. Po-
leg Jožeta in Franca Brglez, ki sta smreko podrla in poskrbela 
za varen prevoz, so sodelovali še Ivan in Beno Polajžer, Branko 
Zupanc, Martina Težak, Adolf Janc, Matej Vrbič, Klemen Trupej 
in Boštjan Zupanc. Za izdelavo venca so poskrbeli naš vse-
stranski poveljnik Adolf Janc, Ivan in Beno Polajžer ter Boštjan 
Zupanc. Venec so 24. aprila pritrdili na mlaj, saj so ga naslednji 
dan postavili s pomočjo avtodvigala. 
Naši člani (Roman, Avgust, Petra Z., Boštjan, Karl, Matej, Mar-
tina, Beno in Adolf ) so se 22. aprila udeležili občnega zbora 
Gasilske zveze Vojnik - Dobrna, ki je potekal letošnje leto v 
Socki. 
Vsako leto na prvo nedeljo v mesecu maju se našemu zavetni-
ku svetemu Florijanu gasilci poklonimo s sveto mašo ob 10.30. 
Svete maše se je udeležilo 112 gasilcev iz bližnje okolice (PGD 
Dobrna, PGD Socka, PGD Nova Cerkev, PGD Frankolovo, PGD 
Lemberg, PGD Dramlje, PGD Ljubečna, PGD Trnovlje pri Celju, 
PGD Škofja vas), predstavniki pobratenega društva iz Drago-
mlje vasi ter godba na pihala iz Nove Cerkve. S svojo prisot-
nostjo nas je počastil tudi častni predsednik GZS Ernest Eöry. 
Zbor uniformiranih gasilcev je bil na dvorišču pred gasilskim 
domom v Vojniku, kjer so zbrane pozdravili predsednik PGD 

Uresničena dolgoletna  
želja v PGD Vojnik
Nekaj besed o aktivnostih društva v zadnjem obdobju in prevzemu nove avtocisterne

Vojnik Roman Kugler, predsednik GZ Vojnik - Dobrna Bene-
dikt Podergajs in častni predsednik GZS Ernest Eöry. Nato je 
celoten ešalon odšel proti cerkvi svetega Florijana, kjer se je ob 
10.30 začela sveta maša, ki jo je vodil domači župnik gospod 
Anton Perger. Po maši je bila pred cerkvijo pokušina dobrot, ki 
so jih pripravili člani in članice domačega društva, za kar se jim 
še enkrat zahvaljujemo. 
V soboto, 17. maja, je bil za PGD Vojnik prav poseben dan – 
prevzem nove avtocisterne AC 16/60, ki se je zgodil v Šport-
nem parku Vojnik. Da je bil projekt izvedljiv, se moramo zah-
valiti občini Vojnik in vsakemu posamezniku, ki je prispeval 
prostovoljni prispevek. Hvala! Hvala botrom. Hvala občinskim 
sodelavkam in županu gospodu Benediktu Podergajsu. Hvala 
članom, ki so sodelovali pri oblikovanju razpisne dokumentaci-
je. Hvala gospodu Pušniku, ki je nadgradnjo izdelal. Skratka, 
hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k temu, da 
imamo v PGD Vojnik novo avtocisterno za 6000 litrov vode.  
Po prihodu uniformiranih gasilcev in praporščakov je bila 
odigrana slovenska himna. Sledil je pozdravni nagovor naše 
voditeljice gospe Andreje Petrovič, ki je v nadaljevanju pove-
zovala celotno prireditev. Sledili so govori predsednika PGD 
Vojnik Romana Kuglerja, predsednika GZ Vojnik - Dobrna 
Bene dikta Podergajsa, predstavnika Uprave za zaščito in 
reševanje Silvestra Šrimpfa, podžupana občine Vojnik Braneta 
Petreta in predstavnika KS Vojnik Sama Kuneja. Moški pevski 
zbor KUD France Prešeren in godba na pihala iz Nove Cerkve 
sta popestrila celotno dogajanje s svojimi glasbenimi vložki. 
Vsakemu botru smo se zahvalili s predajo spominskih plaket. 
Zahvalili smo se tudi občinskim sodelavkam, ki so nam po-
magale pri razpisni dokumentaciji, in sicer gospe Ireni Špegel 
Jovan, gospe Tanji Golec Prevoršek in gospe Vesni Poteko. 
Zahvalili smo se tudi izvajalcu nadgradnje gospodu Marja-
nu Pušniku. Sledil je blagoslov novega vozila, ki ga je opravil 
naš sokrajan in celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Trak je 
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prerezal boter Vladislav Gorjan ob pomoči našega predsed-
nika GZ Vojnik - Dobrna Benedikta Podergajsa. Potek predaje 
ključa blagoslovljenega vozila je šel najprej iz rok predsedni-
ka GZ Vojnik - Dobrna Benedikta Podergajsa, ki ga je predal 
predsedniku PGD Vojnik Romanu Kuglerju in ta ga je naprej 
predal poveljniku PGD Vojnik Adolfu Jancu. Adolf Janc je ključ 
novega vozila predal Mateju Vrbiču, ki je obljubil, da bo vestno 
in skrbno opravljal nalogo skrbnika novega vozila. V ta namen 
je Matej Vrbič prižgal vozilo in sirene. Uradnemu delu je sledila 

zabava z ansamblom Vihar in Vilijem Resnikom. 
Vsem članom in članicam, ki ste pomagali tako na uradnem 
delu kakor tudi pozneje na zabavi, hvala in upam, da boste 
tako dobra ekipa tudi 28. junija, ko bo potekalo pokalno tek-
movanje Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilke in gasilce. 
Vas, drage krajanke in krajani, pa že sedaj vabimo, da pridete v 
Športni park Vojnik in si ogledate to tekmovanje. 
 

Barbara Suholežnik Kugler 

Zbor gasilcev ob počastitvi sv. Florjana v Vojniku

Gasilci PGD Nova Cerkev 
postavili dva mlaja
Praznik dela praznujemo v spomin na delavce, ki 
so na demonstracijah prvega maja 1886 v Chicagu 
zahtevali osemurni delovnik. Ta dan je simbol boja 
za delavske pravice in ima v današnjih časih velik 
pomen.

Prvi maj tradicionalno obeležujemo s postavitvijo mlajev. V 
Novi Cerkvi smo letos postavili dva mlaja, visoka 36 metrov. 
Smreki smo podrli v Landeku in Višnji vasi. Nato smo ju 
pripeljali do mesta postavitve, okrasili z venci in kitami ter 
opremili z evropsko in slovensko zastavo. 
Mlaja smo zaradi njune višine postavili z avtodvigalom. Potem 
je sledilo še prijetno druženje. 
 

Slavko Jezernik, predsednik PGD Nova Cerkev Postavljanje mlajev v Novi Cerkvi
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Budnice ob 1. maju
Po kresovanju na predvečer praznika po tradiciji 
sledijo prvomajske budnice.

V občini Vojnik so za budnico bili tudi letos zaslužni člani 
godbe na pihala iz Nove Cerkve, ki so s svojimi inštrumenti v 
prvomajsko jutro prebudili krajane Lemberga, Nove Cerkve, 
Socke, Frankolovega in Vojnika. Nekoliko pozneje so zvoki 
godbe odmevali tudi na Špici v Celju. Za celotno popestritev 
so poskrbeli tudi možnaristi iz Nove Cerkve in Lanšperga ter 
sekcija godbe na pihala iz Nove Cerkve. 
 

Slavko Jezernik, predsednik sveta KS Nova Cerkev

Florjanova maša  
v Novi Cerkvi 
V soboto, 10. maja 2014, je bila maša pred kapelico 
sv. Florjana pri gasilskem domu v čast preminulim 
in sedanjim gasilcem.

Možnaristi iz Nove Cerkve in Lanšperga

Godba na pihala Nova Cerkev

Mašo je daroval dekan Alojz Vicman. Opisal je delovanje in 
pomen sv. Florjana ter se gasilcem zahvalil za vsestransko 
pomoč in požrtvovalnost ljudem v stiski. Maše so se poleg 
gasilcev udeležili tudi številni vaščani. Za popestritev so 
poskrbeli možnaristi iz Nove Cerkve in Lanšperka ter moški 
pevski zbor pod vodstvom Petra Selčana. Maše se je udeležil 
tudi najmlajši gasilec pionir Florjan Selčan. 
Po maši so članice in člani PGD Nova Cerkev pripravili 
pogostitev za vse prisotne. 

Slavko Jezernik, PGD Nova Cerkev

Zbiranje pomoči  
za žrtve poplav

KORK Vojnik je v četrtek, 22. 5., petek, 23. 5., in ponedeljek, 
26. 5., organizirala zbiranje pomoči za žrtve poplav v 
Bosni, Hrvaški in Srbiji. Zbiranje je potekalo v prostorih 
občine Vojnik ob dežurstvu članic RK. Veseli smo, da se je 
za pomoč odločilo toliko ljudi, saj je sodelovanje v takšnih 
akcijah nujno potrebno.
Material smo posredovali občinskemu RK v Celju, ki zbrane 
stvari redno pošilja na ogrožena območja. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakor koli pomagali pri zbiranju. 
 

Milena Jurgec

Pomoč, ki pride hitro, je vredna veliko. Zavest, 
da ob nesreči nisi sam, prav tako.
Dragi sokrajani!
Člani družine Krnjovšek, po domače Ramšakovi, iz Straže 
11 pri Novi Cerkvi se lepo zahvaljujemo za vso pomoč pri 
obnovi gospodarskega poslopja, ki je pogorelo 15. marca 
2014. Vsem, ki ste darovali les, denarno pomoč in pomagali 
z delom, najlepša hvala. Za zbrana darovana sredstva (skupaj 
6.165 evrov) imamo odprt račun pri gradbenem podjetju Ho-
jnik iz Leskovca pri Ljubečni, in sicer v višini 4.800 evrov, 1365 
evrov pa je namenjenih za razrez lesa pri Primožu Močeniku 
iz Socke. Vsa dokumentacija o zbranih in namensko pora-
bljenih sredstvih je pri Ireni Krajnc iz Nove Cerkve.
Iskrena hvala še enkrat vsem darovalcem in poverjenikom, 
ki ste zbirali sredstva in material.

Družina Krnjovšek
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V Vojniku so pevci doma
Tik pred ocenjevalno revijo pevskih zborov celjske regije si vsakoletni »test« pripravijo tudi Vojničani, letos 
pa so koncertirali tudi na Ptujski Gori.

Ugotovitev iz naslova ne pomeni odkritja tople vode, saj 
menda (upamo) ni občana, ki ne bi vsaj enkrat slišal katerega 
od številnih pevskih sestavov, ki delujejo v občini Vojnik. V 
vsaki krajevni skupnosti deluje po en moški zbor (ti so tudi 
najbolj številčni sestavi), v občini pa deluje še mešani komorni 
zbor društva upokojencev, razmeroma mlad mešani sestav 
Forte in zadnjih nekaj let tudi brhka dekliška vokalna skupina 
Kolorina iz Vojnika. 
Vsi našteti vsako leto svoje pridobljeno pevsko znanje 
pokažejo tudi na ocenjevalni reviji pevskih zborov v Celju. In 
zato, da se nanjo še posebej dobro pripravijo, poskušajo tik 
pred ocenjevalnim nastopom opraviti čim več »treningov« 
pred občinstvom. Včasih je iskanje »testne publike« za zbore 
precej mukotrpno, občina Vojnik pa je svojim pevcem iskanje 
olajšala na način, da jim vsako leto pripravi skupni nastop. 
Praksa sega še v leta, ko smo bili združeni z občino Dobrna, 
zato vsako leto k sodelovanju povabimo tudi ženski pevski 
zbor Korona z Dobrne. 
Zanimivost prireditve z jasnim naslovom Srečanje pevskih 

zborov občin Vojnik in Dobrna je, da na koncertu postrežejo 
s precej zahtevnim tekmovalnim programom, zato je večer 
več kot dobrodošel za glasbene sladokusce. Na letošnjem 
srečanju, ki je bilo v začetku maja v večnamenski dvorani šole 
v Novi Cerkvi, so precej zahteven program predstavili vsi zbori, 
precej so izstopala dekleta iz skupine Kolorina. 
Da so v vojniški občini pevci doma, so meseca maja spoznali 
tudi obiskovalci Ptujske Gore. Župan občine Beno Podergajs 
je namreč organiziral posebno vrsto sodelovanja z romarsko 
baziliko na Ptujski Gori – vsako nedeljo v maju so se 
predstavljali pevski sestavi iz treh krajevnih skupnosti v občini, 
zadnjo nedeljo pa so popoldanski koncert pripravili Vokalna 
skupina in spiritu ter skupina Shalom z Ljubečne. Poleg zborov, 
ki smo jih videli na občinski reviji, so na koncertih sodelovali še 
trije cerkveni pevski sestavi in nekateri posamezniki. 
 

Rozmari Petek 
Foto: Jure Vovk 



62 19. junij 2014  |  OgledalO 5/2014

KU
LT

U
RA

Njihova odločitev je bila povsem logična – če se ne bi uprli, bi 
Slovenije in Slovencev ne bilo več, saj je Hitler iz govorniškega 
odra v Mariboru kričal: »Naredite mi to deželo zopet nemško!« 
Le redki so jim na začetku verjeli, da jim bo uspelo, a teror 
okupatorjev nad ljudmi (zapiranje, streljanje talcev, izgnanstva, 
taborišča) jih je silil v upor ne glede na njihov »pogled na svet« 
ali družbeni položaj. 
Na odločitve naših prednikov smo ponosni. Sedemindvajseti 
april jim vsako leto namenimo kot dan zahvale za njihov 
pogum ter nam in naslednikom v opomin, da ni vedno vse v 
številkah, da bomo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da ljudje 
nismo le številke. 
V okviru letošnjega praznovanja je Združenje borcev za 
vrednote NOB Vojnik - Dobrna v sodelovanju z občino Dobrna 
in Kulturno-umetniškim društvom France Prešeren Vojnik 
pripravilo nekoliko drugačno proslavo. V Kulturni dom Vojnik 
smo 25. aprila 2014 v goste povabili igralsko skupino »Oder 
73«, ki že štirideset let ustvarja v Pliberku. Že več kot trideset 
let se v juliju srečujemo s koroškimi Slovenci na Komelju. 
Delovanje te gledališke skupine je del njihovih aktivnosti. Kot 
amaterska skupina je sodelovala na Borštnikovem srečanju. 
Gostovala je »Pod Pavlihovo marelo« v Ljubljani in po skoraj 
vseh krajih pri nas na Koroškem in drugod po Sloveniji ter na 
Dunaju. Do sedaj je imela več kot 220 nastopov. 
Naslov drame, ki jo je napisal Mitja Šipek, rojen leta 1926 v 
Šentanelu nad Prevaljami, je bil: Med zakonom in vestjo. V 
gledališkem listu, izdanem za to priložnost, je zapisano, da jo je 
napisal po resničnem dogodku že pred tridesetimi leti. Takoj po 
nastanku je niso uprizorili, ker so nekateri menili, da ni primerna 
za javnost, saj so razumeli, da »meče slabo luč« na oblast takoj 
po koncu vojne. Mitja Šipek gledalcem drame tankočutno 

27. april – dan upora  
proti okupatorju
Le nekaj dni po napadu fašističnih in nacističnih sil in po kapitulaciji stare Jugoslavije so predstavniki tako 
različnih svetovno nazorskih skupin, kot so Komunistična partija Slovenije, Krščanski socialisti, Narodni 
demokrati – Sokoli in Kulturniška skupina, sprejeli skupno odločitev – boj proti okupatorju. 

opisuje notranje boje očeta Rečnika (igral ga je Valter Juwan), 
očeta dveh sinov in dveh hčera. Boje posameznika s samim 
sabo, med dolžnim ravnanjem, ki ga od njega zahteva veljavni 
zakon, in med njegovo vestjo, saj je oče, veren človek in želi biti 
spoštljiv državljan. Eden od sinov ga je takoj po vojni rotil, naj 
ga skrije in ilegalno spravi čez mejo, saj mu nihče ne bo verjel, 
da kot pripadnik SS Prinz Eugen divizije ni moril. Drugi sin je bil 
uslužbenec OZNE po vojni. Oče mu ni smel zaupati, da v kleti 
skriva njegovega brata, in na koncu je bil oče, ker je pobeg 
sina čez mejo spodletel, zaznamovan in seveda tudi obtožen 
kot zagovornik zločincev. Še več, ker je bil obtožen veleizdaje, 
je v procesu oz. v času zagovora želel soočenje s sinom, ki je 
bil »na oblasti«, in ko je ugotovil, da je brat ubil brata, mu je 
zmanjkalo besed. Dramsko besedilo in režija, ki jo je opravil 
Jožko Hudl, predvsem pa prepričljivost igralcev so gledalce v 
dvorani povsem prevzeli. Posebej prepričljive so bile besede 
porotnika, branilca (po uradni dolžnosti) obtoženega (igral 
ga je Franc Kuežnik). V zaključni besedi je povzel dogodke, jih 
komentiral in s tem oblikoval sporočilo drame. »Oblastiželjnost 
za vsako ceno lahko človeka, njegove najbližje in ne nazadnje 
tudi človeški rod uniči. Zmagovalci pišejo zakone tako kot 
oni vidijo, da je prav. Spoštovanje ali zloraba zakonov je 
odgovornost za vsakega in za vse in povsod. Pomembna je 
človekova vest. In še najpomembnejše sporočilo: Človek mora 
ostati človek sočloveku v sreči in nesreči.« 
To dramo sem si imela priložnost ogledati že lani. Zato sem 
vedela, da ni potrebnih uvodnih besed ali posebnega govora, 
čeprav je bila uprizorjena ob dnevu upora proti okupatorju, in 
sem se samo zahvalila nastopajočim. 

Andreja Stopar 
Foto: Jure Vovk

Za dobro odigrano igro se je zahvalila tudi predsednica združenja 
ZB Vojnik - Dobrna Andreja Stopar.Uvod v igro »Med zakonom in vestjo«
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V galeriji Piros v Globočah so člani Turistično-kulturnega društva 
Globoče - Dedni Vrh pripravili obširno razstavo o življenju 
in delu Antona Bezenška iz bogate zbirke Jožeta Žlausa. V 
nedeljo, pred odhodom dekliškega zbora v Bolgarijo, so pevke 
in delegacija iz Plovdiva obiskali razstavo in bili presenečeni 
nad bogato zbirko, še posebej nad bogato zbirko časopisov, 
člankov in plakatov v bolgarščini, ki so izšli ob 80-letnici rojstva 
(leta 1934) Antona Bezenška v Bolgariji. 

Bolgarski dekliški zbor  
v galeriji Piros
V okviru praznovanja 160-letnice rojstva prof. Antona Bezenška so v soboto, 24. maja 2014, na 
Frankolovem pred osnovno šolo odkrili doprsni kip velikega frankolovskega rojaka, osnovna šola se je 
preimenovala v OŠ Antona Bezenška, odprla se je Tončkova pot, v telovadnici so zapeli domači pevci in 
dekliški pevski zbor Evmolpeya iz Plovdiva.

Razstava bo postavljena do oktobra, ko bo naše društvo v 
sodelovanju z OŠ Antona Bezenška sodelovalo v projektu 
»Dediščina gre v šole« v okviru nacionalnega projekta »Dnevi 
evropske kulturne dediščine«. 
Razstavo si lahko pogledajo vsi, ki jih to zanima, predhodno se 
je treba le najaviti (031 798 380). Jože Žlaus vas bo z velikim 
veseljem popeljal po njej. 

 
TKD GDV 

Ogled razstave v galeriji PIROS Jožeta Žlausa
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Spoštovani in dragi prijatelji! 
Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani je organiziralo 
na Češkem pomemben dogodek. V občini Litoměřice je bila  
14. maja 2014 odprta razstava grafik Miha Maleša, sočasno 
pa je potekala predstavitev dvojezične knjige romantičnega 
pesnika K. H. Máche Máj, ki je lansko pomlad izšla na pobudo 
velikega prijatelja češke literature Jožeta Žlausa. 

Tudi na Češkem smo 
prepoznavni
JOŽE ŽLAUS – pobudnik ponovnega prevoda češkega romantičnega pesnika Karla H. Mache v slovenščino

Litoměřice so v bližini mesta Chomutov, in ker stanujem blizu, 
sem z veseljem sprejela povabilo in se s soprogom udeležila 
slovesnega odprtja razstave, ki bo potekala do konca mese-
ca avgusta 2014 v galeriji knjižnice K. H. Máche. Otvoritev je 
počastila njena ekscelenca gospa Smiljana Knez, slovenska 
veleposlanica na Češkem. 
Pesnik K. H. Mácha je večji del svojega življenja preživel v 
Litoměřicah. Obiskovalci smo izvedeli veliko zanimivih podat-
kov o njegovem delu in življenju. Macha je bil tudi veliki pri-
jatelj vašega Prešerna, saj ga je leta 1834 obiskal v Ljubljani, ko 
je z nekaterimi prijatelji prišel peš iz Češke. V galeriji knjižnice 
smo si pogledali zanimive grafike in ilustracije Mihe Maleša in 
izvedeli veliko o njegovem delu in življenju ter o vsestranskem 
češko-slovenskem povezovanju. Še posebej je bilo ganljivo 
poslušanje verzov pesmi Maj K. Mache, ki sta jih v češkem in 
slovenskem jeziku prebrala Zdenka Kohoutkova in Jože Žlaus. 
Na razstavo sem povabila tudi nekaj naših čeških prijateljev, 
ljubiteljev literature in se ponovno srečala z Jožetom in Jelko 
Žlaus, ki sta bila v delegaciji slovenskega veleposlaništva. 
Za Jožeta Žlausa sem pripravila presenečenje. Povabila sem 
največjo češko zbirateljico knjig gospo Marijo Rendlovo, ki sta-
nuje v občini Ústí nad Labem. Njuno prvo srečanje je bilo zelo 
ganljivo, delovala sta kot dolgoletna znanca. 
Zahvaljujem se za prijeten večer in prejeto darilo iz rok gos-
poda Žlausa. To je bila osemjezična posebna izdaja Sonetnega 
venca vašega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. 
 

Vaša Hana Kultova, Češka 

Od leve proti desni: Jože Žlaus, Hana Kultova, župan občine Lito-
merice Ladislav Chlupač in slov. veleposl. Smiljana Knez

Najbolj vesela zabava, ki jo vsako leto Radio 
Celje in oddaja Katrca podarita svojim zvestim 
poslušalcem, bo letos doživela že svojo osmo 
glasbenozabavno zgodbo. 

Piknik Katrce 08 bo poseben tudi zato, ker bomo pod 
okriljem te prireditve obeležili tudi 60 let Radia Celje. 
Vsekakor v uredništvu oddaje Katrca menijo, da bo letošnji 
piknik tudi poklon dolgoletnemu županu občine Vojnik Benu 
Podergajsu, ki bo v tem letu zaokrožil svojo župansko pot in 
odšel v pokoj. 
Voditeljica in urednica Katrce Klavdija Winder Pantner 
vedno znova poudarja, da je izredno ponosna, saj je v vseh 
teh letih v Vojnik prišlo ogromno število ljudi, glasbeni oder 
pa so napolnile najbolj priznane in priljubljene glasbene 
zasedbe in posamezniki zabavne in narodnozabavne 

Osmi piknik Katrce Radia Celje
slovenske glasbe. Piknik Katrce je zagotovo že tradicionalna 
prireditev, ki se je v zadnjih letih zares prijela med ljudmi.  
Tudi letos boste na odru v Vojniku doživeli pester glasbe-
ni program, veliko mero humorja in spremne točke, kot so 
PREDSTAVITEV ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV, REŠEVALNA 
AKCIJA Z LAVINSKIMI PSI SKUPAJ S SVOJIMI VODNIKI,  
KONJENICA (ki bo z voditeljico Klavdijo Winder Pantner otvo-
rila prireditev). Poskrbeli bomo za odlično gostinsko ponud-
bo in vas tudi tokrat posladkali s torto velikanko. 
Ne pozabite na Piknik Katrce 08, ki bo v Vojniku 22. 6. 2014 
od 14. ure naprej. Dobimo se na igrišču v Vojniku pod velikim 
šotorom, tudi letos brez vstopnine. Vabljeni na najbolj 
slovensko zabavo Radia Celje! 
 

Jure Vovk 
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Številni poslušalci so bili navdušeni nad čudovito odpetimi 
pesmimi, v katerih je bilo začutiti veselo sporočilo velike noči. Po 
koncertu so se poslušalci in nastopajoči preseli v samostansko 
klet oz. v protokolarni razstavni center sv. Martina, kamor jih je 
prijazno povabil župan občine Darko Fras. 
V samostanski kleti se je namreč nadaljevala zaključna 
prireditev ob razstavi pirhov »Sv. Trojica 2014«. Za kulturni 

Razstava pirhov pri Sveti Trojici
Prvo nedeljo po veliki noči ali po domače na belo nedeljo organizira Kulturno društvo sv. Frančiška že 
tradicionalni velikonočni koncert. Tudi letos ni bilo drugače, saj so na sončno nedeljo, 27. aprila, v cerkvi 
še posebej lepo odmevale velikonočne pesni v izvedbi mešanega pevskega zbora omenjenega društva.

Pevci družine Gregorc so se na cvetno nedeljo 
udeležili tradicionalnega srečanja Družina poje v 
Mozirju.

Srečanje je organizirala družina Repenšek iz Mozirja, 
povabila je 14 družin iz cele Slovenije, ki so pred polno 
dvorano kulturnega doma predstavile pesmi iz svojega 
okolja. Prireditev so posneli za Radio Ognjišče. Pevce je 
pozdravil tudi evropski poslanec Lojze Peterle. 
Po prireditvi so pevci skupaj z organizatorjem obiskali 
Mozirski gaj, ki ga ravno v tem času krasi nešteto 
tulipanov. Druženje se je ob pesmi nadaljevalo do poznih 
popoldanskih ur v bližnjem gostišču. 

Elči Gregorc

program na zaključni prireditvi razstave pirhov pa je že drugo 
leto odlično poskrbela »Joškova banda«. Gre za skupino 
vrhunskih glasbenikov, ki radi poprimejo tudi za ljudska glasbila 
in ustvarijo nepopisno razpoloženje. Vodja skupine Jože Žlaus in 
njegova soproga Jelka Žlaus tudi sicer redno sodelujeta na naših 
razstavah in prireditvah. Za letošnjo razstavo pirhov je gospod 
Žlaus izdelal dva pirha, visoka približno 2 metra, in veliko kokoš. 
S pirhom na lesenem vozu smo popestrili naše sodelovanje na 
festivalu turizma v Europarku, medtem ko sta veliki pirh in kokoš 
bila kot nalašč za leseno hišico na samostanskem vrtu. 
Kakor koli že, na zaključni prireditvi je Joškova banda poskrbela, 
da smo se vsi dodobra nasmejali, poveselil, skupaj zapeli in 
tudi malo zaplesali. Lahko bi rekli, da nam je vsem dala moči 
in volje za delo naprej. Banda prihaja sicer iz skoraj pobratene 
vojniške občine, s katero smo v okviru različnih sodelovanj 
njihovih društev in posameznikov na številnih prireditvah na 
čelu z županom Benediktom Podergajsom navezali tople in 
prijateljske stike; zato smo se z njihovimi člani na koncu tudi 
težko poslovili. 
 

Občina Sveta Trojica 
Jože Žel 

Družina Gregorc na pevskem srečanju v Mozirju

Pevci družine Gregorc
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Zvenele so narodne in umetne pesmi iz slovenske zakladnice: 
Fantič je oral njivo in naznanil, da je v deželo prišla pom-
lad, na Paši je piskala pišalka in Paver je hrahovco posejal, 
potem pa smo šli še Nmau čriez jizaro in zapeli avtorsko 
skladbo naše Emilije Očetu, nismo pozabili Matere, zasijali 
so Gozdovi v mesečini in zahvala za Jesenske sadove. 
Vedno medse povabimo goste, letos smo z veseljem pozdra-
vili Sestre Jakob z Dobrne, ki ohranjajo ljudske pesmi oz. 
narodno blago. 
V drugem delu koncerta smo vključili skladatelje Ipavce, 
potem je Cvetela roža na poljani, kjer sta Peter Krajnc in 
Amadej Šopar čustveno vnesla solistični vložek, sledilo je 
Slovo in še ena igriva: Bedak je vsak, ki kaj verjame. Tudi 
po Krasu smo se sprehodili (solist Amadej Šopar), potem 
smo zapeli in zaželeli še marsikaj lepega, dokler se niso 
oglasile Žabe. 
Koncert je bil praznik za naš sestav, za Moški pevski zbor KUD 
France Prešeren, ki šteje 36 pevcev in zborovodkinjo Emili-
jo Kladnik Sorčan. Ta zna in uspe združiti množico različnih 

Kaj bi želel si še več
S to lepo mislijo, vzeto iz skladbe znanega citrarja Mihe Dovžana, smo poimenovali letošnji letni koncert, 
ki se je odvil v petek, 11. aprila 2014. Zagotovo imamo veliko želja, le nekaj teh pa lahko uresničimo in 
se dostojno predstavimo zvestim poslušalcem, ki nas vedno razveselijo s svojim obiskom in napolnijo 
Kulturni dom v Vojniku. Tudi letos je bilo tako, hvala vam, spoštovani in zvesti poslušalci.

karakterjev in nam »vliva pevsko umetnost in znanje v glave«, 
z nami pa vztraja že polnih 20 let. Njej pripada posebna za-
hvala in želja, da ostane z nami še naprej. 
Zahvala je namenjena tudi vsem pevcem, ki svojega talenta 
ne skrivajo, ampak ga uporabljajo in s tem soustvarjajo celot-
no pevsko sezono. Zahvaljujem se še posebej Marjanu Žlau-
su, Marjanu Adamiču, Benu Podergajsu in Rafaelu Brancetu. 
Hvala vsem pokroviteljem, donatorjem, ki nam finančno ali 
kako drugače pomagate, hvala osnovni šoli, občini, krajevni 
skupnosti, Tomažu Marčiču, Simonu Jagru, Petri Pehar Žgaj-
ner, Mirku Krašovcu, Katji Žvikart, ki je lepo povezala našo pe-
sem v spremnem besedilu, Matjažu Kovaču in tehnični ekipi, 
predstavnikom prijateljskih zborov, ki so bili na koncertu in 
nam na koncu čestitali z željami po dobrem delu tudi vna-
prej. Gospod Peter Selčan je v imenu JSKL podelil Gallusove 
značke, ki so jih letos prejeli za svoje delo v zboru Dušan 
Brance – bronasto, Dušan Bojanovič – bronasto, Oskar Šuli-
goj – zlato, Franci Bogovič – zlato in posebej zasluženo za vsa 
leta pevskega delovanja Beno Podergajs – častno značko, ki 
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se prejme za več kot 30 let organiziranega prepevanja. Vsem 
prejemnikom iskrene čestitke. 
Veseli me zavest, da smo s pesmijo prisotni doma v Vojniku, 
na raznih revijah in nastopih zunaj meja občine. Dejstvo je, 
da srečanja bogatijo, zato smo bili s poslušalci, da smo za 
trenutek ustavili vsakodnevne skrbi in delo, se nasmehnili in 
prepustili mislim, da brez ljubezni ni življenja, tako kot ga ni 
brez sonca. Ljubezen je sonce našega življenja. Prav zaradi 
nje je nastalo ogromno lepih pesmi, ki jih bomo z veseljem 
vadili in prepevali tudi v prihodnje, vse do 80-letnice in še 
naprej. 
 

Franci Korošec, predsednik zbora 
Foto: Jure Vovk 

 

Srečanje TD Nova Cerkev in TD Dobrna
Turistično društvo Nova Cerkev nadaljuje sodelovanje s 
sosednjimi društvi. Eno takšnih je bil pohod članov TD 
Nova Cerkev in TD Dobrna. Medsebojno druženje vodi 
na prireditvah in skupnih akcijah k boljšemu sodelovan-
ju in vključevanju članov.

Na pobudo predsednic obeh turističnih društev smo se v ne-
deljo, 25. maja, odpeljali na Dobrno in skupaj s člani TD Dobr-
na krenili na pohod. Cilj: Velika Raven nad Socko. Hodili smo 
po Anini poti, na kateri smo si ogledali zaščiteno Anino hišo, se 
družili in nadaljevali mimo kmetij, kjer so nas prijazno sprejeli 
in pogostili. Zaključek in druženje sta bila za udeležence prijet-
no doživetje in odličen rekreacijski pohod. Vsi pohodniki smo 
se iz Velike Ravni peš vrnili proti Novi Cerkvi. 
 

Lea Sreš
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Stanko Mikola, organizator prireditve in prvega srečanja skupin 2014Tomi Gorenšek, predsednik KUD France Prešeren Vojnik

Skupinski posnetek vseh sodelujočih

Vse to je KUD  
France Prešeren Vojnik
Bogat program in zgledno sodelovanje sta tvorila rdečo nit prireditve, ki smo ji bili v športni dvorani 
Vojnik priča zadnji petek v maju.
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»Kaj? Vse to premore eno samo društvo?« so se po bogatem 
kulturno-zabavnem večeru spraševali obiskovalci prireditve s 
preprostim, a pomenljivim naslovom Kulturno umetniško društvo 
France Prešeren Vojnik se predstavi. Spraševanje je bilo več kot 
upravičeno, saj niti dokaj redni obiskovalci kulturnih prireditev v 
Vojniku niso vedeli, koliko sekcij je združenih v eno samo društvo. 

Pravzaprav ne samo obiskovalci, ampak niti nekateri člani društva 
posamezne sekcije niso vedeli, koliko sobratov sekcij imajo. Ideja 
Stanka Mikole, sicer vodja Harmonikarskega orkestra KUD France 
Prešeren Vojnik, o organizaciji večera, na katerem bi se predstavile 
posamezne sekcije, je bila tako več kot odlična. 
Pisana druščina od mladih do dolgoletnih članov društva se je pred-
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10 STVARI, 
KI JIH LAHKO KUPITE PRI NAS IN

PRIVARČUJETE!
WWW.CENTERPONOVNEUPORABE.SI

*Izdelki so brez pesticidov in brez negativnega ekološkega odtisa!

Knjige (od 0,50 €)
Obiščite katerega koli 
od Centrov ponovne 
uporabe in poiščite 
dober roman, otroško 
pravljico ali že dolgo 
pozabljeno strokovno 
literaturo ... 

Ce
nt

er 
ponovne uporabe

®

stavila z dvema pesmima ali skladbama, nato pa so v dokaz, kako 
lahko sodelovanje med sabo nadgradijo, skupaj z organizatorjem 
predstavili še skupno pesem. Tako smo lahko na primer prvič sliša-
li, kako zvenijo fantje Vokalne skupine in spiritu v Modrijanovem 
hitu Daj mi poljub ali kako se drzna mlada hard rock skupina Soul 
Collectors sklada celo ob zvokih harmonike. Le člani dramske sek-
cije nekako niso mogli izvesti skupne skladbe z Mikolom, so se pa 
odlično znašli kot tisti, ki so s humornimi vložki popestrili večer. 
Novi projekt, za katerega vsi upamo, da bo postal tradicionalen, je 
bil izredno zanimiv tudi s povsem praktičnega vidika. Dejstvo je, da 
kljub požrtvovalnemu delu članov društva, ki pripravijo več deset 

koncertov in prireditev letno, število obiskovalcev ne sledi zanosu 
članov društva. Posamezne sekcije imajo bolj ali manj svoj krog 
občinstva, ki je večinoma sestavljen iz družinskih članov in prijatel-
jev, drugih prireditev pa se takšno občinstvo ne udeležuje pogosto. 
Zdaj so imeli odlično priložnost, da vidijo, kaj se skriva pod imeni 
drugih sekcij. Verjamemo, da se bodo sedaj lažje odzvali povabilu 
tudi na kakšen drug letni koncert ter da bodo prijaznim in pogos-
tim povabilom društva na razne prireditve pridno sledili še drugi. 
 

Rozmari Petek
Foto: Jure Vovk 
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vojaške zgodovine
Letos smo se v Združenju borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna odločili, da svoje člane popeljemo na izlet 
na območje Pivke. Naša četica se je v zgodnjih jutranjih urah odpravila na pot. Vzdušje na avtobusu je bilo 
dobro, tako nam je pot do Pivke hitro minila. 

Najprej smo se namenili, da obiščemo Park vojaške zgodovine, 
ki je pravo doživljajsko središče, v katerem je zbrana nacionalna 
tankovska in artilerijska zbirka. V prvem paviljonu smo si 
ogledali primerke tankov, oklepnih vozil iz obdobja druge 
svetovne vojne in obdobja nekdanje Jugoslavije. Vodič nam 
je podrobno razložil razvoj, prednosti in slabosti posameznih 
tankov. Nadaljevali smo s paviljonom, v katerem so eksponati 
iz obdobja hladne vojne in slovenskega osamosvajanja. 
Ugotovili smo, da so nekdanje slovenske tovarne pred 
razpadom Jugoslavije proizvajale vrhunske naprave in 
sestavne dele oklepnikov, ki so bili vgrajeni v najsodobnejše 
tanke številnih proizvajalcev. Obisk smo zaključili z ogledom 
podmornice P-913, ki spada med podmornice razreda una. 
Ta žepna podmornica je bila izdelana v Splitu. Razvoj in 
gradnja podmornic je zelo zahteven proces, ki ga zmorejo le 
redke države. SFR Jugoslavija je bila ena od njih. Podmornica 
predstavlja posebno pomembno dediščino iz takratnega 
obdobja zaradi velikega števila slovenskih častnikov in 
podčastnikov, ki so službovali na njej. 
Nato smo si ogledali Ekomuzej pivških presihajočih jezer. 
Mnogi smo šele tukaj prvič slišali, da je na območju Pivške 

kotline kar sedemnajst presihajočih jezer. V muzeju smo videli 
proces njihovega nastajanja, ki je posledica neenakomerne 
porazdelitve padavin in posebnega kraškega podtalnega 
sveta. Seznanili smo se z zgodovinskimi posebnostmi iz 
življenja prebivalcev s tega območja in tudi s posebnostmi iz 
živalskega ter rastlinskega sveta. 
Nato smo obiskali posestvo Grad Prestranek, kjer smo imeli 
kosilo. Po kosilu in druženju smo si ogledali čredo nemškega 
goveda angus, ki je posebnost v Sloveniji. To govedo gojijo 
izključno zaradi izvrstnega mesa, ki je polnega okusa. Za 
mleko, iz katerega izdelujejo okusne sire, gojijo črna goveda. 
Zelo pomemben segment predstavlja čreda islandskih konj, 
ki so nekoliko manjši od običajnih. Ti konji so zelo krotki in 
prijazni, zato jih uporabljajo v svoji jahalni šoli. 
Preden smo odšli domov, nam je vodička opisala še zgodovino 
gradu, ki naj bi po nekaterih virih nastal v 13., zagotovo pa v 
16. stoletju. 
Domov smo se vrnili polni vtisov, malce utrujeni, a zadovoljni, 
da smo preživeli čudovit dan. 
 

Besedilo in foto: Samo Kunej 
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Društva kmetic Meta
V soboto, 29. marca 2014, smo imele v gostišču Turist na Frankolovem redni občni zbor članice Društva kmetic 
Meta. Ni nam bilo treba posebej poudarjati, da je bila letina uspešna. Starim idejam so se pridružile nove, ki 
jih dobro negujemo in nam tako iz leta v leto lepo rastejo. 

Februarja smo organizirale razne kulinarične delavnice, marca 
pa smo prvič sodelovale na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 
Po karnevalu se je prvič porodila tudi ideja o nastanku pevske 
skupine v DK Meta. 
Ob praznovanju materinskega dneva je dramska skupina 
zaigrala svojo tretjo avtorsko igro z naslovom Mož in žena, že 
dolgo poročena. Šest igralk – članic DK Meta je pokazalo, da se 
odlično znajdejo tako v ženskih kot v moških vlogah. Igro so 
konec aprila ponovile še v Kulturnem domu v Vojniku. 
V juniju nas je na prvo strokovno ekskurzijo pot popeljala v 
Slovenske gorice. Izvedele smo, kako po načinu socialnega 
podjetništva delujeta LAS Ovtar in zadruga Dobrina. Zadnja 
temelji na ekoloških pridelkih in trajnostni lokalni preskrbi 
obratov javne prehrane. Obiskale smo več kmetij na tem 
območju, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo zelenjave 
in mesa, zeliščarstvom, pridelavo olja in ročnimi deli (s 
certifikatom sloart). Toliko gostoljubja, kot smo ga bile deležne 
na vseh kmetijah v Slovenskih goricah, še nismo prejele. 
V avgustu smo se na Rogli udeležile drugega srečanja kmetic 
celjske in koroške regije, ki so ga organizirale članice DK Zarja 
iz Slovenskih Konjic. 
Hladni gozdovi Osankarice so nam bili v avgustovski vročini 
prava osvežitev. Pohod se je začel na Osankarici pri koči, nato 
smo šli čez Črno jezero do slapa Šumik in koče na Šumiku, kjer je 
najvišje ležeča kmetija na Pohorju. Nazaj smo šli mimo spome-
nika Pohorskemu bataljonu in se vrnili do koče na Osankarici, 
kjer smo se okrepčali s hrano, v Zlatem griču pa z vinsko kapljico. 
Jesen prinaša spravilo pridelkov, zato smo izvedle tečaj 
shranjevanja zelenjave in sadja brez kuhanja in sladkorja. 
Gospa Sanja Lončar, ki ima obilo znanja s tega področja, nam 

je z gospo Alojzijo Škarič nanizala mnogo novih pogledov in 
napotkov za shranjevanje živil, ki pozimi niso samo hrana, 
ampak prepotreben vir vitaminov. 
V zimskih mesecih smo se udeležile raznih predavanj in 
delavnic (npr. peka pice in gibanice v kmečki peči, peka krofov). 
Predsednica društva Marija Žerjav nas je v nadaljevanju 
seznanila tudi z že znanimi in predvidenimi datumi delavnic, 
tečajev, sodelovanj na prireditvah in razstavah kulinaričnih 
dobrot v letu 2014. Trudimo se tudi s tržnico, da bi bila naša 
ponudba čim večja, boljša in raznolika.  
To je le nekaj dogodkov iz življenja kmetic v društvu, saj 
moramo poleg obilice dela na kmetijah biti prave mojstrice, da 
si vzamemo nekaj časa tudi zase in za medsebojno druženje. 
 

Marija Žerjav in Štefka Marguč 
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Društvo  
upokojencev Vojnik
Mesec cvetja – maj je za nami. Pred nami je poletje, 
čas druženj in izletov. Eno takšno druženje smo 
imeli 18. maja, ko smo si ogledali 25. državno 
razstavo »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je bila v 
minoritskem samostanu na Ptuju. 

Po ogledu razstave in kosilu smo se odpeljali na Ptujsko Goro. Bili 
smo pri maši in nato poslušali koncert pevskih zborov iz Vojnika 
in Nove Cerkve. Izlet oz. druženje je odlično uspelo in takšnih pri-
jetnih druženj si lahko le še želimo. Ko bomo brali to številko Ogle-
dala, bo že za nami krajevni praznik KS Vojnik. V počastitev tega 
praznika, ki je v mesecu juniju, naše društvo vsako leto organizira 
tekmovanje z zračno puško in tekmovanje v kegljanju s kroglo na 
vrvici. To je velika športna prireditev, na kateri sodelujejo ekipe 
iz Celja, Dobrne, Žalca, Slovenskih Konjic in Vitanja (skupaj okoli 
osemdeset tekmovalcev). V mesecu juniju smo organizirali tudi 
izlet v Italijo. Tisti, ki ste zamudili naša dosedanja druženja, boste 
še imeli priložnost, da se nam pridružite – septembra bomo odšli 
na Brezje. V začetku oktobra, ko bomo praznovali občinski praz-
nik, se bomo dobili pod šotorom v Vojniku na pikniku. In tisti, ki 
greste na tedenski dopust v Izolo, boste med 10. in 16. oktobrom 
uživali na morju. Kako hitro čas beži, saj nam misli že uhajajo v 
mesec november, ko bomo praznovali martinovo in kuhali ričet 
pod šotorom. Dobili se bomo tudi ob zaključku leta. Tako, pa smo 
si malo osvežili spomin, kaj vse se bo dogajalo v tem letu in kako 
se bomo družili. 
V društvu nam nikoli ne zmanjka dela. Razne priprave in 
organizacije druženj ter tekmovanj – to je odgovorno delo. 
Imamo še druga opravila, ki jih opravljamo čez vse leto. Ne 
pozabimo tudi na tiste, ki v tem letu praznujejo okrogle 
obletnice rojstva, in jim pošljemo čestitko. Vsem, ki so stari 
več kot osemdeset let, jo pošljemo za vsak rojstni dan. Tistega, 
ki dopolni devetdeset let, obiščemo s skromnim darilom in 
mu čestitamo ob osebnem prazniku. Vse leto poteka tudi 
akcija Starejši za starejše, ko naši poverjeniki obiščejo bolne 
ali onemogle člane. Še vedno poteka merjenje krvnega tlaka 
in sladkorja v krvi v KS Frankolovo in Nova Cerkev. V Vojniku 
je bil slab odziv in smo merjene začasno prekinili, a ga bomo 
ponovno uvedli v začetku septembra, če bo povpraševanje. 
 

Ivan Robačer, predsednik DU 
Foto: Jure Vovk

Bliža se prireditev 
»Srečanje Gradiščanov 
Slovenije« 

Na povabilo letošnjega organizatorja prireditve 
TŠD Gradišče pri Trebnjem sva se z Martinom 
Joštom 10. maja 2014 odpravila na Staro Goro v 
Kulinarično zidanico Opara, kjer nas je sprejela 
predsednica društva gospa Jelka Šalehar s svojimi 
sodelavci. Tega sestanka smo se udeležili vsi 
organizatorji iz Gradišč po Sloveniji.

Zbralo se nas je 32 predstavnikov in sprejeli smo sklep, da bi 
dosedanji prehodni meč in vpisno knjigo spremljal tudi velik 
ključ kletnih vrat vinogradnika kot simbol odpiranja prireditve.  
Po razpravi o tehnični izvedbi prireditve nas je obiskal 
župan občine Trebnje g. Alojzij Kastelic, ki je med drugim 
povedal, da je občina namenila sto tisoč evrov za preplastitev 
dotrajane in pokrpane ceste, poškodovane od del, nastalih pri 
napeljavi vodovoda. Veselimo se tega srečanja in podpiramo 
organizatorje prireditve. Župan nam je zaželel, da bi se na 
dan prireditve, ki bo 28. junija 2014, dobro počutili v lepi in 
razgibani vinogradniški pokrajini, posejani z zidanicami. 

Gostitelji so nas z avtomobili odpeljali po Gradišču in nam 
v malem pričarali potek prireditve. Pogledali smo nekatere 
skrbno urejene vinograde in okolico, obiskali kapelico  
sv. Jožefa in si s pomočjo ključarja in vinogradnika g. Francija 
Ržena ogledali notranjost kapelice. Razkazali so nam tudi na 
novo pridobljen prireditveni prostor za izvedbo prireditve 
in obiskali smo prvega soseda znamenitega godca Francija 
Flereta, ki nam je obljubil, da nam bo na prireditvi tudi nekaj 
zaigral. 
Pred zidanico smo se poslovili od gostiteljev. Zaželeli smo jim 
veliko uspeha ob organizaciji tako velikega projekta in seveda 
lepo vreme na dan prireditve, torej 28. junija 2014. 
 

Martin Goleš 
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Živahen semanji dan 
Še preden vsako pomlad začenjamo kreirati zasaditve okenskih in balkonskih korit, člani Turističnega 
društva Frankolovo že mislijo na svoj kraj in pripravijo Cvetlični sejem – njihovo najstarejšo prireditev. 
Letošnji je bil pravi semanji dan, pester, živahen pa zelo dobro obiskan. Če so njegovi obiskovalci tisto 
aprilsko nedeljo v frankolovski park prišli praznih rok, so se lahko vračali domov povsem drugače – 
otovorjeni zunaj in tudi znotraj sebe.

Najmanj, kar je lahko odnesel domov vsak član turističnega 
društva, je bila ena bršljanka, ki jo je prejelo tudi vsako 
gospodinjstvo, saj na ta način društvo prispeva k prijaznejšemu 
izgledu kraja. Na stojnicah številnih domačih in »uvoženih« 
razstavljavcev je bilo možno marsikaj videti, okušati, kupiti, skleniti 
kakšno kupčijo, zadeti na srečelovu – skratka, za vsakogar nekaj. 
Sejemsko ponudbo s poudarkom na temo cvetlic in vrtnarjenja 
so ves čas dopolnjevale slastne vroče »štravbe«, pa dobrote 
z žara iz priročne »kuhinje pod marelo«. Ves sejemski utrip in 
spremljajoči kulturni program je spretno krmilila voditeljica 
Polonca, ki je z mikrofonom v rokah obletela prav vse stojnice, 
predstavila razstavljavce in njihovo ponudbo. Njen pevski nastop 
z županom in ples s predsednikom KS sta bila kažipot prisotnim, 
da k takšnemu dogodku »paše« tudi razvedrilni del. 
Zmotno je misliti, da le botanični sejmi in razstave cvetja daleč 

od nas, bodisi v Arboretumu, francoski Provansi bodisi kjer 
koli po Evropi, nekaj štejejo. Absolutno so vredni ogleda in si 
zaslužijo mesto v stroki in na turističnem zemljevidu. Vendar pa 
se nam delček tega ponuja kar pred domačim pragom, pri čemer 
štejeta domačnost in predvsem spoznanje, da za vsakim takim 
dogodkom stoji skupina ljudi, ki se prostovoljno trudi za bogat in 
pester utrip svojega kraja. Da užijemo delček tega, potrebujemo 
le dobro voljo, tudi kakšen evro v žepu ni odveč. V duhu slednjega 
se je odvrtel 15. cvetlični sejem na Frankolovem. Vsestranska 
živahnost dogajanja, ob kozarčku ali brez, je dajala vtis, da so 
bili zadovoljni vsi. Kar so organizatorji ponudili, so obiskovalci z 
veseljem sprejeli in sejemska kupčija je bila uspešno sklenjena. 

Sonja Jakop 
Foto: A. Jakop
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Skupina članov Medobčinskega društva delovnih invalidov (MDDI) Celje se je udeležila urbanega sprehoda z 
gibalno in senzorno oviranimi prebivalci po Celju.

Urbani sprehodi potekajo vsak prvi konec tedna v maju 
in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen teh 
sprehodov je v ponovnem odkrivanju skritih razsežnosti naših 
mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti, kaj je 
tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve, in kaj dela 
naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem 
pa povezovati ljudi v prizadevanjih, da bi bile mestne četrti 

prijazne vsakodnevnemu življenju. 
V okviru treh urbanih sprehodov, ki so mednarodno znani 
kot Jane’s Walk, smo se po celjskih ulicah podali tudi gibalno 
in senzorno ovirani prebivalci. Sodelovali smo predstavniki 
Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Društva 
paraplegikov Celje in Skupina za samopomoč Iskrice. 
V središču knežjega mesta, kjer se končuje obsežna prenova 
ulic, smo se pogovarjali o dostopnosti in mobilnosti tako za 
gibalno in senzorno ovirane kot tudi za družine z majhnimi 
otroki. Udeleženci smo ugotavljali, da se položaj z leti 
izboljšuje, a vendar se ob obnovah in novogradnjah na te 
nemajhne skupine populacije pogostokrat pozabi oz. so 
izvedeni neustrezni ukrepi. Invalidi in prebivalci s posebnimi 
potrebami se pogosto srečajo z ovirami, na katere opozarjamo 
in za katere upamo, da se bodo čim prej odpravile. Želimo 
si, da bi bile ovire odpravljene do te mere, da bi bilo vsem 
omogočeno samostojno gibanje. 
Prav tako smo ugotovili, da je treba zdrave ljudi ozaveščati, 
jih seznanjati s pomenom spoštovanja in upoštevanja 
drugačnosti. 
 

Dragica Mirnik Amon, predsednica MDDI Celje 

Vinska trta  
že bujno raste
In že potrebuje senco svojega gospodarja! Seveda je 
deževalo, ko je stari znanec vojniških vinogradnikov 
Roman Štabuc prikazal pletev – zelena dela najprej 
pri TRTI, nato pa pri vinogradniku Miranu Priteklju.
Vinograd leži na obrobju naselja Arclin, povsem na ravnini, kar 
je bilo za večino obiskovalcev pravo presenečenje. Vinska trta tu 
zelo dobro uspeva, čeprav raste v težki zemlji in jo čakata nevar-
nost pozebe, visoke talne vode itd. Vidi se, da vinogradnik Miran 
z veliko ljubeznijo goji vinsko trto, za naše kraje je zanima pred-
vsem visoka vzgoja z veliko medvrstno in trsno razdaljo. Zanimi-
vo je, da je že na svojem prvem ocenjevanju vin letos v Vojniku 
belo vino doseglo oceno 17,77 (srebrna diploma). Člani društva 
svojemu novemu članu za dosežek iskreno čestitajo. Predvsem 
so veseli, da se je takoj aktivno in operativno vključil v delo up-
ravnega odbora. 
Obiskovalci so opazili prizadevanje družine Pritekelj, ki imajo po-
leg vinograda še lepo urejen sadovnjak, vrt, zanimivo klet, ta se 
lepo vklaplja v okolje, in vzorno urejeno okolico. Pomeni, da tu 
živijo ljudje, ki združujejo zahteven delovnik in sprostitev. 
Predavatelju Romanu, ki je letos nekaj besed namenil zaščiti – 
škropljenju, udeleženci kar niso nehali postavljati vprašanj. Zato 
je šaljivo, kot on zna, omenil, da je odličen bograč prizadevnega 

kuharja Lilije že pripravljen. Veliko strokovnih stvari lahko pre-
beremo v knjigah, brošurah, na spletu itn., a strokovni prikaz v 
živo in v vinogradu je nekaj povsem drugega. To potrjuje tudi 
velik obisk vinogradnikov. Da so predavanja v Vojniku organi-
zirana na najvišjem strokovnem nivoju, priča tudi obisk mladih 
članov »profesionalcev« družine Krajšek iz Radeč. Njihove kako-
vostne sadike trte, sadja itd. (tudi starih sort) lahko kupite vsako 
sredo na svinjskem sejmu v Celju. S svojimi kakovostnimi trsnimi 
cepljenkami so tudi bili donatorji, ko so vinogradniki zbirali pros-
tovoljne prispevke za zbornik ob 10. obletnici društva in nakup 
cisterne za društveno vino VOJNIČAN. 
Udeleženci so složno ugotavljali, da so pri prizadevnem gostitel-
ju ob dobri hrani in odličnem vinu kar dvakrat doživeli lep in tudi 
družaben dogodek. Stari ljudje so se zahvaljevali: »Boglonaj pa 
bodi še prošen!« 

Pavle Leskovar 
Foto: Jure Vovk 



7519. junij 2014  |  OgledalO 5/2014

Uvodni nagovor predsednika DVV Mirka Krašovca

Aktualna vinska kraljica Slovenije

D
RU

ŠT
VAVinogradniki so praznovali VIII. 

praznik vina, salam in kruha 
V novi športni večnamenski dvorani v Vojniku so vinogradniki organizirali kulturno prireditev s podelitvijo 
priznanj, v drugem prostoru dvorane pa razstavo in pokušino 29 vrst kruha, 37 vrst salam in vseh 111 nagrajenih 
vin. Dvorana je tudi za tako obliko prireditve z odliko opravila izpit. To je bil večer lepih kulturnih in gurmanskih 
užitkov. Razdelili so 110 biltenov – brošur. V njem so objavili rezultate XI. ocenjevanja vin in V. salamiade ter 
nekaj besedil, med njimi lep prispevek našega krajana Draga Medveda. Urednik je bil letos Miran Kovač. 

Devetindvajset priznanj je pripadlo gospodinjam, ki so prispevale 
kruh za razstavo z naslovom Kruh iz mamine peči. Organizatorica 
razstave je zadnja leta Hedvika Kovač. Pregovor pravi: Če pade 
kruhek ti na tla, poberi in poljubi ga, zato je verjetno prav, da 
razstava nima tekmovalnega značaja. 
Sedemintrideset izdelovalcev salam se je pomerilo na V. salamiadi. 
Vsi izdelki so bili odlične kakovosti, prvak – salamar leta pa je 
letos Franc Bezovšek. Med vinarje, ki jim je bil namenjen vrhunec 
večera, so razdelili 111 diplom – medalj, 66 graviranih kozarcev 
za vina z oceno nad 18,10, 11 »brentačev« za prvake sort, plaketo 
za najboljša vina normalne trgatve je letos osvojil Miran Kovač, 
plaketo za vino posebnih trgatev pa Mirko Krašovec. Plaketo za 
vinarja leta je tretjič zapored osvojil Miran Kovač. Vinogradniki so 
imeli res kaj pokazati. Leta 2004 je bila povprečna ocena 17,38 in 
60 izločenih vzorcev, letos pa povprečna ocena 18,10 in samo 5 
izločenih vzorcev. Vztrajnost je rodila presenetljiv uspeh. Za lepo 
urejen ljubiteljski vinograd je bil nagrajen Peter Martič, za brajdo 
pa Herman Felicijan. Kletarja VOJNIČANA Miran Kovač in Peter 
Martič pa sta prevzela zlato priznanje z oceno 18,27 za belega ter 
srebrno z oceno 17,60 za rdečega VOJNIČANA. 

Veseli so bili gostov, posebej še prijateljev – predsednikov 
vinogradnikov iz Žalca in Štor. Slavnostni govorniki, vinska 
kraljica Slovenije Špela Štokelj, g. Kužner, g. Medved in g. župan so 
pohvalili prizadevanje članov ter poudarili, da so bila ocenjevanja 
izvedena na najvišjem strokovnem nivoju. Poudarili so tudi, da 
so vsi zmagovalci, ki so imeli pogum, da so prinesli vzorce in se 
izpostavili s svojimi proizvodi široki javnosti. 
Kar je starosta Silvo Kroflič pri vinogradnikih (pri 84-ih letih še 
skrbi za vinsko trto), je to g. Zeme pri glasbenikih, ki je s svojim 
ansamblom in z virtuozom na harmoniki Domnom Jevšenakom 
ustvaril lepo vzdušje. 
Društvo na svoje prireditve vabi vedno samo domače izvajalce, 
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tudi otroke iz osnovne šole in vrtca. Nekateri so bili prvič na odru, 
a vsak začetek je težak. 
Skoraj deset let pa društvene prireditve brezplačno vodi častna 
članica Marjana Kolenko. Vsa leta je opazovala amaterska 
prizadevanja prirediteljev, učila nastopanja na odru, dobrohotno 
kot odlična učiteljica popravljala scenarije prireditev … Sama 
pravi, da ji je v Vojniku vedno lepo in da so vinogradniki z odliko 
končali osnovno šolo. Sedaj pa so v srednji šoli, a še vedno v šoli! 
Tako je pač življenje. 
Na mladih svet stoji! Avtor – kronist dogajanj v društvu opazuje 
menjavo generacij. Na oder so po najvišja priznanja prihajali 
novi, pretežno mladi člani. Med njimi izstopa najmlajši član Jan 
Krašovec. Na »štantu« je lepo predstavljal vina poznih trgatev – 
predikate svojega deda Mirka Krašovca. In zanimivo, vsakemu 

je najprej ponudil vino sauvignon – izbor, ki je z oceno 18,93 
dosegel na ocenjevanju najvišjo oceno. Jabolko ne pade daleč 
od drevesa, da bi le tako ostalo! Pohvala velja tudi njegovi babici 
Mariji Krašovec za lepo okrasitev razstave kruha in salam. 
Ko so prireditelji ob osmih zjutraj začeli s pripravo dvorane, so 
hitro uvideli, da to v ogromnem prostoru ne bo preprosto. In ko 
so krepko čez polnoč vse pospravili, so utrujeni ugotavljali, da so 
obiskovalcem pričarali lep kulturni dogodek. 
Spoštovani krajani, vinogradniki vas lepo vabijo na vinsko 
trgatev meseca septembra in martinovanje meseca 
novembra. Se vidimo! 
 

Pavle Leskovar 
Foto: Jure Vovk 

Prejemnika najvišjih odličij Mirko Krašovec in Miran Kovač

Skupinski posnetek
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Letos smo pogrešali vzorce prijateljev z Dobrne, ki pridelujejo 
odlična rdeča vina – modro frankinjo in modrega pinota. Ustano-
vili so namreč sekcijo vinogradnikov pri Turističnem društvu Do-
brna. Upamo, da se pri kakem projektu še srečamo. Veliko uspeha! 
Izjemno smo bili veseli, da je v letošnji komisiji sodeloval pril-
jubljen predavatelj in mentor Roman Štabuc. Sam se je lahko 
prepričal, ali so njegovi slušatelji oziroma učenci upoštevali 
njegovo navodilo: kakovost vina se določa s škarjami! Verjetno 
se še spominja hudega zimskega naliva v vinogradu Mirana 
Kovača, hudega sneženja pri Otu Potočniku, visokega snega 
pri Jožetu Kovaču v Brezovi, poletne nevihte v vinorodnih Ma-
lih Dolah pri Danilu Bojanoviču in letošnjega žleda pri prijaz-
nem gostitelju Miranu Priteklju. Tudi temperatura (15 stopinj 
Celzija) pri bratih Kramaršek Romanu in številnim slušateljem 
ni preprečila, da načrtovanega izobraževanja ne bi izvedli. Ro-
man, hvala! 
V stranskih prostorih Kulturnega doma v Vojniku je ocenjevanje 
potekalo na profesionalnem nivoju. O tem so se lahko prepričali 
številni vinogradniki in gostje: župnik, župan, Drago Medved idr. 
Nejeverne Tomaže, ki dvomijo o korektnosti ocenjevanja, pa op-
erativna skupina, ki je v ta projekt kot pretekla leta vložila veliko 
truda, iskreno vabi, da se na XII. ocenjevanju vin letnika 2014 o 
tem sami prepričajo. 
Na osmi prireditvi Praznik vina, salam in kruha, in sicer v sobo-
to, 10. maja, ob 19. uri v večnamenski dvorani v Vojniku, bomo 
podelili: bilten ocenjevanja, priznanja – medalje za nagrajena 
vina, kozarce za vina nad oceno 18,10, priznanje – diplomo za 
šampiona rednih trgatev, šampiona poznih trgatev ter priznanje 

Vojniška vina spet zlata
S sloganom »Dobro nagradim, slabo kaznujem« je komisija pod vodstvom Antona Vodovnika na XI. ocenjevanju 
vin letnika 2013 ocenila 116 vzorcev vin vojniških vinogradnikov. Podelila je 66 zlatih in 45 srebrnih diplom – 
medalj, mednje se je uvrstilo tudi društveno vino VOJNIČAN z oceno 18,27. Izločila pa je samo pet vzorcev zaradi 
napak v vinu. Komisije v Vojniku so vsako leto zelo stroge, saj so med 1.418 vzorci izločili kar 308 vzorcev. Vsi 
sodelujoči so po pošti dobili ocenjevalne liste s podatki, kaj je bilo z vinom narobe. In če je bila povprečna ocena 
leta 2004 17,53, lani in letos pa že 18,10, je napredek očiten – presenetljiv. Brez znanja in truda ni uspeha!

za vinarja leta. Poleg tega pa tudi nagradili prizadevanja za lepo 
urejen ljubiteljski vinograd in lepo urejeno brajdo. 
Vsa priznanja so pri članih dosegla lep odziv, saj jih v svojih pros-
torih razstavijo in radi pokažejo gostom. Navsezadnje je priznanje 
referenca, da je v gospodarjevi kleti odlično vino, kar pa je tudi 
cilj delovanja društva. Res pa je tudi to povezano s kar visokimi 
stroški, že sam prispevek za vzorec je v današnjem času visok, a 
niti ne pokrije vseh stroškov. Zahvala gre vsem, ki so se ojunačili in 
prinesli svoj pridelek v ocenitev, sebi v veselje in potrditev pravil-
nega dela v kleti. 

Pavle Leskovar  
Foto: J. Vovk

Zimska rez trte

Prvaki sort društvenega ocenjevanja vin letnika 2013 (ocenjeni vsaj trije vzorci):
BELA ZVRST MIRKO KRAŠOVEC BRNICA 18,40
ROSE JANI PEZDEVŠEK MALE DOLE 18,20
RDEČA ZVRST ANTON PRELOŽNIK MALE DOLE 18,03
MODRA FRANKINJA BORIS REPAS DOBRNA 18,17
LAŠKI RIZLING ANDREJ HORVAT FRANKOLOVO 18,40
BELI PINOT FRANC PURGAJ MALE DOLE 18,30
CHARDONNAY MIRAN KOVAČ DEDNI VRH 18,37
KERNER JANI PEZDEVŠEK MALE DOLE 18,43
RENSKI RIZLING MIRAN KOVAČ DEDNI VRH 18,40
SAUVIGNON MIRKO KRAŠOVEC BRNICA 18,40
RUMENI MUŠKAT MATIJA SELČAN MALE DOLE 18,43
Šampion ocenjevanja rednih trgatev:
SIVI PINOT MIRAN KOVAČ 18,50
Šampion ocenjevanja posebnih trgatev:
SAUVIGNON – IZBOR MIRKO KRAŠOVEC 18,93 najvišja ocena
Vinar leta VVD Vojnik za 2014:
MIRAN KOVAČ  18,44 povprečna ocena treh različnih sort rednih trgatev
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Splavitev čolna  
pri lovski koči
Lovski dom Vojnik je znan po svoji idilični okolici, ki 
ponuja odličen prostor za različne vrste rekreacije. 
Zdaj se jim je pridružilo še veslanje. V ribniku, kjer je 
bilo letos naseljenih tudi več vrst rib, ima namreč od 
nedelje, 18. 5. 2014, svoj prostor tudi prenovljen čoln.

smo na dan Zemlje z velikim veseljem sodelovali z občino in 
osnovno šolo Vojnik. 
Na koči smo sprejeli vojniške osnovnošolce, ki so z velikim 
veseljem zapeli, zaigrali in zaplesali. Nato sta temu dnevu 
namenila nekaj besed tudi predsednik lovske družine Janez 
Marin in župan občine Benedikt Podergajs. 
Gozdar in tukajšnji lovec Robert Bombek je podal nekaj 
podrobnosti o sami izbiri vrste drevesa, nato pa so enega 
izmed njih skupaj z županom in predsednikom otroci tudi 
posadili. 
Na novo posajena drevesa so vrste brek, ki daje zanimive 
plodove, pri nas pa je prav zaradi ptic in divjadi pomemben 
sestavni del gozdov. 
 

Besedilo in foto: Doroteja Selčan

Pozdrav novim 
življenjem
Mama, njene roke so kot rahel vetrič čez polje, 
glej, kako lep je cvet vrtnice, 
kako lep je cvet vijolice, 
glej, kako lepa je jutranja zarja 
A vidim, najlepša in nepozabna je mama. 
Mama je ena in edina mama. 

Čoln je lovcem podarila Lovska družina Sveta Marjeta, vojniški 
člani pa so ga obnovili. Za to priložnost je nastal tudi pomol, ki 
videz lovske koče le še dodatno popestri. V nedeljo, 18. 5. 2014, 
je bila v ta namen organizirana splavitev čolna, popestrena s 
piknikom. Udeležili so se ga tudi dolgoletni prijatelji iz LD 
Sveta Marjeta.

Besedilo in foto: Doroteja Selčan

Dan Zemlje v Vojniku
Dan Zemlje je poznan že od leta 1970, ko ga vsako 
mesto, kraj ali pa le društvo 22. aprila obeleži na 
svojevrsten način. Občina Vojnik sodeluje že več 
let zapored in tudi letos ni izpustila priložnosti, da 
pomaga pri obnavljanju planeta.

Prav tako kot občina ima tudi Lovska družina Vojnik velik 
interes za ohranjanje narave, obnavljanje in skrb za živali, zato 

Čistilna akcija članov Lovske družine Vojnik

Mame so bile v celjski porodnišnici že devetič skromno 
obdarjene z Milinimi copatki in Urškinimi vizitkami. 
Zvončnice se srečujemo v delavnici ročnih del, kjer med drugim 
pletemo skozi vse leto Miline copatke. Ti copatki so nekaj 
posebnega, saj jih pletemo z namenom, da jih ob materinskem 
dnevu podarimo mamicam v celjski porodnišnici. 
Tam smo bile deležne prijaznega sprejema glavnih medicinskih 
sester, ki so naša darila z najlepšimi željami z veseljem razdelile 
mladim mamicam namesto nas, saj so viroze še vedno na 
pohodu. 
Vse dobro, mlade mamice, in srečno otroštvo, dragi novi 
Zemljani. 
Naslednje leto pa ponovno na svidenje. 
 

Dragica Mirnik Amon
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Aktivnosti na strelišču 
Lovske družine Vojnik
Lovska družina Vojnik, ki na osnovi koncesijske 
pogodbe z državo upravlja istoimensko lovišče, ima 
na naslovu Cesta talcev 51 v Vojniku lovski dom s 
pomožnimi objekti.

Na omenjeni lokaciji lovs-
ka družina razpolaga s 
streliščem, na katerem se 
občasno izvajajo aktivno-
sti (streljanje). Strelišče je 
v neposredni bližini lovs-
kega doma, in sicer na 
površini, ki je v lasti Lovske 
družine Vojnik, zanj ima 
LD zakonsko podlago v 
50. členu Zakona o orožju, 

nadalje to področje ureja Pravilnik Lovske zveze Slovenije (to 
področje ureja predpis stanovske zveze). 
Omenjeno strelišče člani LD Vojnik uporabljajo občasno 
oziroma po potrebi, ko je treba opraviti pristrelitev in 
preizkus lovskega orožja. To načeloma opravijo pred lovno 
dobo, lahko pa tudi med letom, če je potreba. 
Čeprav imamo za uporabo strelišča zakonsko podlago, se lovci 
LD Vojnik zavedamo, da je zadeva za okoliške prebivalce lahko 
moteča (predvsem zaradi hrupa). Iz tega razloga strelišče 
zelo malo uporabljamo, zgolj v tolikšni meri, da zadovoljimo 
predpisom, ki so za lovce zavezujoči. Pristrelitev in preizkus 
lovskega orožja sta namreč obvezna za vse lovce, ki izvajajo 
naloge po Zakonu o divjadi o lovstvu (ZDLov) in ustreznih 
podzakonskih aktih. Pristrelitev in preizkus lovskega orožja 
se morata opraviti vsako leto, ob določenih pogojih tudi med 
letom (menjava orožja ali namerilnih naprav, poškodbe orožja, 
popravilo orožja, zgrešen strel itd.). 
Ker se zavedamo že omenjenih motečih okoliščin, smo se o 
tem pogovarjali na sestanku, ki smo ga imeli 2. aprila 2014 na 
občini Vojnik. Predstavnika LD Vojnik sta predstavila zgoraj 
navedene aktivnosti in obveznosti, ki jih imamo lovci. Nadalje 
sta predstavila tudi termine, ko se bodo aktivnosti na strelišču 
v letu 2014 odvijale intenzivnejše, in sicer: 
– 19. 4. 2014 (po 13. uri), če bo potrebno tudi 26. 4. 2014, 
– 31. 8. 2014, 
– 9. 9. 2014. 
 
Lahko se zgodi, da bo izven navedenih rokov moral kateri 
od članov društva opraviti pristrelitev in preizkus lovskega 
orožja, vendar zagotavljamo, da bomo navedeno opravili z 
najmanjšim številom strelov. 
Upamo, da bomo v dogovoru z lokalno skupnostjo in na drugi 
strani z aktivnostmi, ki jih LD nalaga zakonodaja, lovci LD 
Vojnik opravili vse naloge, ki jih moramo oz. za katere nam je 
država podelila koncesijo. 
 

Peter Petrovič, tajnik LD Vojnik

Lovski dom v Vojniku

Prenovljeno strelišče 
SD bratov Dobrotinškov 
Vojnik
Z lastno močjo in nekaj denarja, ki ga je prispevala 
vojniška občina, smo prenovili strelišče.

V mesecu aprilu in maju smo strelci pristopili k prenovi strelišča, 
ki je bilo v slabem stanju – predvsem zaradi puščanja strehe na 
objektu Društva upokojencev Vojnik (to nam velikodušno daje 
prostor za delovanje). Ker je streha zdaj obnovljena, smo si 
tudi sami lahko uredili prostore. Nekaj pomoči smo bili deležni 
od občine Vojnik; sicer ne v višini, kot bi si želeli, vendar se za 
pomoč vseeno iskreno zahvaljujemo. 
Prav je, da omenim, da imajo vsi, ki bi nam lahko priskočili na 
pomoč, nekako mačehovski odnos do društva, ki bo drugo 
leto praznovalo 80-letnico ustanovitve. To je društvo, ki je bilo 
ustanovljeno za usposabljanje domoljubno mislečih ljudi za 
obrambo takratne države (ne moremo trditi, da nam nikoli več 
ne bo potrebno to znanje); društvo, za katerega so nekateri 
dali življenje, zdaj pa je težko pridobiti ali dati nekaj denarja za 
njegov nadaljnji obstoj, čeprav imamo polna usta ukvarjanja 
z zgodovinskimi dogodki. Ko pa prosimo za denar, pride do 
nešteto ovir. 

Na tem mestu lepo vabim vse, ki ste zainteresirani za streljanje 
z zračno puško (morda tudi z malokalibrsko), da se nam 
pridružite, kajti že s plačilom članarine nam boste precej 
pomagali. Sprejeli vas bomo vsak ponedeljek od 19.00 do 
20.30. Pridite, ste dobrodošli med nami! 
Prav tako prosim člane, ki še niste poravnali članarine, da to 
storite, saj smo v nezavidljivem finančnem položaju. Obračam 
se tudi na vse druge, ki vam je do tega, da strelsko društvo še 
naprej obstane – prispevajte po svojih močeh k njegovemu 
delovanju. 
Nazadnje se še iskreno zahvaljujem našemu tehničnemu vodji 
strelišča Branku Brežniku za vse delo, ki ga je opravil, saj brez 
njega strelišče ne bi dobilo nove podobe. Člani se bomo še 
naprej trudili (vsaj nekateri), da bomo častno predstavljali in 
zastopali vojniško občino, kjer koli bomo tekmovali. 
 

Franc Lebič, predsednik SD bratov Dobrotinškov Vojnik 

Branko v elementu
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V ustvarjalnem okolju so udeleženci podvodstvom Gaje 
Brecelj in dr. Renate Karba iz Umanotere, slovenske 
fundacije za trajnostni razvoj, odkrivali nove razvojne 
priložnosti v regiji, spoznali obstoječe podporno okolje in 
uspešne prakse za razvoj zelenih delovnih mest. Udeleženci 
so po skupinah v delavnicah razpravljali in se opredelili 
do virov (naravnih, človeških in drugih), priložnosti in 
možnosti ustvarjanja zelenih delovnih mest. Udeleženci 
so največ priložnosti za nastanek zelenih delovnih mest 
prepoznali v turizmu, s katerim so povezane vse druge 
dejavnosti: tradicionalna obrtna znanja, lesna predelava 
z dodano vrednostjo, energetska prenova stavb, ekološko 
kmetijstvo s samooskrbo ob velikem potencialu majhnih 
predelovalcev, omenili so še predelavo odpadkov in 
obnovljive vire energije. 
Janez Jazbec, direktor RASR: »Zelenih delovnih mest ne 
moremo obravnavati ločeno, ampak je treba vsebine zelenih 
delovnih mest integrirati v obstoječa.« 
Mojca Skale, direktorica občinske uprave občine Vojnik: 
»Ozaveščenje in mreženje občanov ter podjetij bo pomemben 
prispevek naše občine za soustvarjanje zelenih delovnih 
mest v savinjski regiji. Socialno podjetništvo Centra ponovne 
uporabe v Vojniku bomo dopolnili z medgeneracijskim 
centrom ali kooperativo, ki bo omogočala tudi prodajo lokalno 
pridelane hrane. Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in 
sofinanciranjem novih delovnih mest spodbujamo trajnostni 
turizem in z njim povezana zelena delovna mesta v skladu s 
sprejeto dolgoročno razvojno strategijo.« 

Zelena delovna mesta
V četrtek, 17. aprila 2014, je v Narodnem domu v Celju potekal seminar z naslovom Podjetja in lokalne skupnosti 
za soustvarjanje zelenih delovnih mest v savinjski regiji, ki so se ga udeležili predstavniki občin, razvojnih 
agencij, podjetij, OOZ Celje in drugih institucij ter zavodov.

Ob zaključku so udeleženci prejeli tudi gradivo z navedenimi 
mehanizmi financiranja, ki spodbujajo k zeleni rasti. Glede na to, 
da so med sedemindvajsetimi ukrepi, ki podpirajo uresničevanje 
strateških ciljev strategije razvoja gospodarstva Mestne občine 
Celje 2014–2020, tudi zelena delovna mesta, je bilo zanimivo 
izvedeti, da izvajanje tovrstnih ukrepov podpirajo mehanizmi 
financiranja na evropski in nacionalni ravni.  
 

Mag. Tatjana Štinek 
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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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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
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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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Gospodarstvo - komunala

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” 

TRGATEV 2009

Društva

�����������
����������
����������

����������������������������

40

DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

16

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
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Majniški poklon Mariji
V letošnjih majskih nedeljah je približno tristo pevcev iz občine Vojnik pelo ptujskogorski Materi Božji. Vsako 
nedeljsko popoldne je pela skupina pevcev iz vseh treh krajevnih skupnosti.

Nabiralnik Krajevne 
organizacije RK Vojnik

Krajevna organizacija RK Vojnik želi 
pomagati ljudem na različne načine. 
Eden od teh je, da je na občinski stavbi 
v Vojniku nabiralnik KORK za obvestila, 
potrebe in pobude.

V nedeljo, 4. maja 2014, so popoldne ob 16. uri sodelovali pri 
sveti maši, nato še na koncertu: Mešani cerkveni pevski zbor 
Frankolovo, Kvartet Frankolovo in Moški pevski zbor Anton 
Bezenšek Frankolovo. Naslednjo nedeljo so po enakem 
razporedu počastili Marijo: Mešani pevski zbor Forte, 
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik in Mešani 
cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik. Osemnajstega 
maja so se poklonili Materi Božji: Vokalna skupina Kolorina, 
Moški pevski zbor Nova Cerkev in Mešani cerkveni pevski 
zbor Nova Cerkev. Zadnjo nedeljo v maju pa sta vrhunsko 
zaključili Vokalna skupina in spiritu ter Mešani vokalni 
kvartet Shalom kot gost z Ljubečne. Vsakokrat je pevce 
spremljal Benedikt Podergajs, tudi sam navdušen pevec in 

ljubitelj lepega petja, ki je poskrbel, da so pevci povezovali 
petje v lepo predstavljeni besedi, saj imamo zelo dobre 
pevce in povezovalce. 
Minoriti so bili nad sodelovanjem pevcev navdušeni, prav 
tako romarji, ki so petju prisluhnili. Pater Janez se je ob 
zadnjem koncertu zahvalil vsem pevcem in še posebej županu 
Benediktu Podergajsu z besedami, da »ne pozna občine, ki bi 
glede na število prebivalcev imela toliko pevcev kot vojniška, in 
ne župana, ki bi tako spodbujal ljudi za sodelovanje v pevskih 
zborih«. Tudi pevci so bili navdušeni nad sodelovanjem in 
prijaznim sprejemom na Ptujski Gori. 
 

Milena Jurgec 

Nabiralnik je namenjen temu, da bo lahko posameznik, ki 
potrebuje pomoč v obliki oblačil, pohištva, bele tehnike ipd., 
oddal listek, na katerem bo napisano, kaj potrebuje. Prav 
tako lahko posameznik, ki želi oddati kakšno od teh stvari, 
to zapiše in pusti listek v nabiralniku. Na listku morajo biti 
napisani naslednji podatki: ime, priimek, naslov in telefonska 
številka, da bodo lahko člani KORK Vojnik posredovali pri 
izmenjavi stvari. Posredovanje bo potekalo diskretno. 
 

Milena Jurgec 
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Fizioart fizioterapija v soorganizaciji s Turističnim 
društvom Vojnik organizira POLETNO TELOVADBO V 
PARKU V VOJNIKU vsak torek od 9.00 do 10.00 in od 
19.00 do 20.30. V primeru zanimanja bomo organizirali 
vadbo tudi ob sredah. Vadbo bo vodila Vesna Tajnšek, 
diplomirana fizioterapevtka.  

Izlet na Azurno obalo

1. Program za dobro jutro 
Joga za hrbtenico je terapevtska oblika joge s poudarkom 
na gibanju in krepitvi hrbtenice, vključene so tudi vaje proti 
revmatizmu, vaje za boljšo prebavo, vaje za preprečevanje in 
zdravljenje urinske inkontinence, ravnotežne vaje. Primerna je 
za ljudi s hrbteničnimi težavami in ljudi v tretjem življenjskem 
obdobju. 
 
2. Program za lahko noč 
Hatha joga vinyasa flow je hatha joga z elementi dinamičnega 
povezovanja jogijskih asan, ki jih usklajeno z dihom povežemo 
v zaporedje. Vadba je nekoliko intenzivnejša. Primerna je za 
ljudi, ki želijo več dinamičnega raztezanja in krepitve telesa ter 
istočasno psihično umiritev. 
Pilates joga je kombinacija vaj za krepitev mišičnega steznika 
trupa in jogijskega raztezanja. Primerna je za ljudi, ki želijo 
okrepiti center telesa (trebuh) in hkrati raztezati celotno telo.  
Funkcionalna stabilizacija in mobilizacija hrbtenice je 
novost, ki jo je razvil češki ortoped s tridesetletnimi izkušnjami 
dr. Richard Smišek. Gre za krepitev mišičnih verig v predelu 
trupa, zaradi česar se zmanjša obremenitev medvretenčnih 
diskov in se izboljša regeneracija. Primerna je za ljudi, ki že 
imajo težave s hrbtenico (stenoza, protruzija diska, skolioza, 
glavoboli itd.). Vadba se izvaja s posebnimi elastikami. 
 
Prosim, da s sabo prinesete telovadno blazino ali podlago in 
večjo brisačo. Telovadba je brezplačna. 
 

Vesna Tajnšek 

Vesna Tajnšek, diplomirana fizioterapevtka

V začetku aprila smo v društvu Talon organizirali tridnevni 
izlet na Azurno obalo z ogledom San Rema. Uživali smo ob 
prekrasnih peščenih obalah, drevoredih palm, cvetočih 
nasadih in parkih v Nici, kjer smo tudi spali.

V srednjeveški vasici Eze smo obiskali eno znanih parfumerij, 
nadaljevali smo z ogledom žepne kneževine Monako, 
mondenega Monte Carla s slavno progo formule ena, Canasa 
s festivalno dvorano, vasice Valoris, ki jo je Picasso proslavil z 
izdelavo keramike na sodoben način. 
Še zadnji pogled na Azurno obalo, obsijano s soncem, in polni 
lepih doživetij smo se odpeljali proti domu. 
Če ste se v naši družbi dobro počutili, vas vabimo tudi naslednje 
leto ali že morda v jeseni, da se nam pridružite. 
 

Nada Kužner 

Osemnajsta bogračiada 
Zmaga je šla v roke ekipi Pri vročem kotličku iz Vojnika.
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V soboto, 24. 5. 2014, je pred hotelom Diana v Murski Soboti 
potekala že 18. bogračiada, na kateri se je v kuhanju bograča 
pomerilo 37 ekip. Strokovno komisijo sta z najboljšim 
bogračem očarala Zdenko Vrenko in Branko Gobec iz ekipe Pri 
vročem kotličku iz Vojnika. Zdenko Vrenko je dobil tudi posebno 
nagrado za udeležbo na vseh dosedanjih sedemnajstih 
bogračiadah. 
 

J. V.

Prva skupna akcija KORK 
Vojnik in Župnijske 
karitas Vojnik
V soboto, 5. 4. 2014, ko je bila v občini Vojnik napovedana 
čistilna akcija, smo člani krajevne organizacije Rdečega 
križa Vojnik in Župnijske karitas Vojnik v prostorih 
veroučne učilnice izvedli skupno akcijo zbiranja oblačil, 
v nedeljo, 6. 4., pa smo oblačila razdelili tistim, ki jih 
potrebujejo.

Veseli smo, da se je veliko ljudi odločilo, da oddajo svoja 
oblačila. Večino oblačil so naslednji dan vzeli tisti, ki jih bodo 
koristno uporabili za svoje otroke ali jih potrebujejo sami. 
Nekateri še vedno ne vedo, da so podarjena oblačila zastonj, 
zato jih kar malo s strahom vzamejo. Kar je ostalo, smo podarili 
Centru ponovne uporabe v Vojniku. V prihodnje načrtujemo še 
več takšnih akcij. Pomembno je dobro sodelovanje organizacij, 
ki so pripravljene pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. 
 

Milena Jurgec

Volilno leto v KD Socka
Letos smo imeli občni zbor Kulturnega društva, na katerem 
smo izvolili predsednika in člane izvršilnega odbora. 
Dosedanje vodstvo društva je predalo vodenje mlajšim – z 
upanjem, da bodo tako ali še bolje vodili naprej.

Program za leto 2014 je kar pester in upamo, da ga bomo 
uspešno izvedli. Kot zadnja predsednica do leta 2014 se vsem 
v društvu lepo zahvaljujem za dobro sodelovanje in podporo, 
saj smo imeli precej dela in tudi lepe uspehe. Predvsem se 
zahvaljujem tajnici Ivici Švab, ki je delo opravljala 16 let vestno 
in dobre volje. 
Po petih letih skupnega petja smo imele članice prvi koncert v 
Kulturnem domu Vojnik, na katerega smo povabile tudi goste. 
Koncert je uspel in dvorana je bila polna. Lepo se zahvaljujemo 
županu občine Vojnik za spodbudne besede in podporo, 
predsedniku DU Vojnik za pohvale, g. Krašovcu za cvetne 
aranžmaje, g. Vovku in g. Kovaču za tehnično podporo in vsem 
obiskovalcem, ki so bili z nami tisto nedeljsko popoldne.  

Ivanka Koprivnik 
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Utrinki iz Špesovega doma
Tu je že prvi poletni mesec, vreme pa kot bi še bili v aprilu – deževno, nič kaj toplo; zato letos še nismo 
odprli kozolca. Vsako leto čez poletje v njegovi senci priredimo kakšen piknik, se ohladimo s sladoledom in 
nasploh je to prostor, kjer se radi družimo.
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Zato pa je prav živahno v avli našega doma, kjer nas poleg 
vsakodnevnih aktivnosti redno obiskujejo pevske, plesne in 
glasbene skupine. 
Prav posebno presenečenje smo doživeli na prvomajsko jutro, 
ko nas je prebudila budnica godbe iz Nove Cerkve, mojstri z 
možnarji pa so na noge postavili vso sosesko. V mesecu maju 
smo si ogledali še folklorno skupino iz Blagovne; zapele so 

nam sestre Jakop z Dobrne, ki negujejo pristno ljudsko pesem; 
v kratkem pa pričakujemo še nastop Vokalne skupine in spiritu, 
ki nas vsako leto v tem času obišče. 
Naj omenim še, da v domu spet deluje pevska skupina naših 
stanovalcev – veselimo se že njenega ponovnega nastopa. 
 

Elči Gregorc 

Pohištvo (od 8 €)  
Za unikaten dom

Porcelan (od 6 €)
Za prefinjen okus

Za na pot (od 6 €) 
Kovčki, torbe, cule

Skodelice (od 3 €) 
Za popoldanski čaj

Oblačila (od 2 €) 
Za samosvoj modni stil

Električne naprave (od 5 €)
Za spomin na dobre stare čase

Za male živali  
(od 7 €) Za 
naljepšega kužka 
ali muco na vasi

Oprema za gospodinjstvo  
(od 1 €) Ko je treba speči 
potico ali skuhati jajca

Oprema za otroke 
(od 1 €) Za srečo vaših 
malčkov (oblačila, 
igrače, vozički, oprema 
za dojenčke,…) 
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Dragica Mirnik proti cilju
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materinski dan
Vsako leto v Špesovem domu posebno pozornost 
namenimo praznovanju materinskega dneva. Že 
tradicionalno so nas v dopoldanskem času obiskali učenci 
osnovne šole iz Vojnika ter z glasbo, plesom in recitacijami, 
posvečenim ženam in materam – tu so svoj kamenček v 
mozaik dodali tudi naši stanovalci, dali vedeti, da globoko 
spoštujejo njihovo poslanstvo.

»Grem z vami in hodila bom, kolikor in kako daleč bom 
zmogla.« Želja v meni je naraščala. Joj, ko bi kdo vedel, 
kako močno si želim sesti na vrh in gledati v dolino svojega 
rojstnega kraja. Počasi smo se približevali strmini, strmini, ki 
se je naenkrat nisem več bala. Prosila sem sopohodnike, naj 
gredo naprej, sama pa bom počasi in previdno hodila, dokler 
bom lahko. Telefon je počival v žepu, in če bi bilo treba, bi jih 
lahko obvestila, kje jih bom počakala. 
Hodila sem sama, v mislih na otroštvo, na mladost, ki mi je bila 
tu v Podgori. Bolezen me je kot otroka zaznamovala, da nisem 
mogla po poteh, ki sem si jih želela. In glej, že zaslišim vnučka 
Gala: »Babi, kje si?« Prihajal mi je naproti. Takrat zagledam 
svetlobo, zagledam vrh. Obstala sem in sama sebi nisem 
mogla verjeti. »Babi, pridi, naj ti pomagam, zelo blizu vrha 
smo in vesel sem, da si zmogla.« Ja, zmogla sem. Lep razgled 
na Frankolovo, na domači kraj oziroma na rojstno vas, mi je 
privabil solze v oči. Vsi, ki so bili z menoj, so bili veseli, da sem 
zmogla do vrha, moja Gal in Taja pa sta se še posebej veselila 
z mano. 
Res je, kjer je volja, tam je pot. Velika želja, ki sem jo dolga leta 
nosila s seboj, se mi je izpolnila. Dokazala sem sebi in vsem, da 
zmorem z novimi kolki za sprostitev doseči cilj, ki je visok skoraj 
1000 metrov in ki je zame nepopisno lep, kaj lep, najlepši. 
 

Dragica Mirnik, predsednica društva invalidov

V popoldanskem času nas je obiskala pevka šansonov 
Jana Kvas s Prijatelji – tako se imenuje njena spremljevalna 
skupina – prava stvar za ljubitelje dobre glasbe. V prvem delu 
je predstavila lastne šansone (utrinke iz svojega življenja), 
medtem ko je drugi del koncerta namenila francoskemu 
šansonu (nekaj najbolj znanih je zapela najprej v francoskem, 
potem še v slovenskem jeziku). Vsi, tako stanovalci kot 
naključni obiskovalci, so bili nad interpretacijo navdušeni. 
V prvi aprilski sredi smo v domu gostili moški pevski zbor 
kulturnega društva France Prešeren iz Vojnika pod vodstvom 
Emilije Kladnik Sorčan. V enournem programu so nam z glasbo 
in besedo predstavili pisan repertoar, ki ga bodo podelili z 
občinstvom tudi na svojem letnem koncertu. 
Ravno te dni pa smo se spomnili tudi Špesovega Frančeka, 
saj mineva že osem let od njegove smrti. Še vedno je v naših 
mislih, on in njegova plemenita dejanja ... 
 

Elči Gregorc 

Dosegla sem svoj cilj
Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, odkrijemo sebe 
in premagamo dvom, ki je namišljeno strašilo. Odpre se tisoč 
novih poti in samo od nas je odvisno, katero si bomo izbrali.
 
Takrat, ko zmoreš tisto, kar si si vedno želel, odkriješ sebe. 
Premagaš strah, premagaš dvom, ki je nepovabljen sopotnik 
skozi življenje. In premagala sem samo sebe. V glavi se mi je 
odprlo tisočero misli, zmagovalna misel pa je bila, da zmorem. 
Prazniki se iztekajo in sin se je z družino odpravljal na pohod 
na Špičasti vrh. Vrh, ki me je že kot otroka vabil v goste, a kaj, 
ko mi noge tega niso dovolile. 
»Mami, pojdi z nami,« mi je odmevalo v glavi. Oh, ko bi vedel, 
kako rada bi šla. Ampak ... Ali bi zmogla ali bi moji kolki to 
prenesli brez posledic? V mislih sem se srečala z besedami, ki 
jih tako rada povem našim članom: kjer je volja, tam je pot ... In 
odločitev je padla ... Pojdem. 

Vabilo na pohod
Vsem občankam in občanom želimo iskrene čestitke ob 
dnevu državnosti!
 

Ob dnevu državnosti vas vabimo na 
tradicionalni pohod na Gojko (Frankolovo), 
ki bo v sredo, 25. junija 2014. Zbrali se bomo 
ob 9.30 v parku pri prireditvenem prostoru 

in nato odšli na Gojko, kjer bo ob 11. uri maša za domovino. 
Po maši se bomo vrnili v park na družabno srečanje s kratkim 
kulturnim programom. 
 
Prisrčno vabljeni! 

IO SDS Vojnik 
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v Dolu pod Gojko
Tridesetega aprila 2014 smo se v Dolu pod Gojko zbrali na 
5. tradicionalnem kresovanju.

Kresovanje je vsekakor nekaj posebnega, saj se ideje zbirajo čez 
vse leto, organizacijo pa z veliko odgovornostjo prevzemajo mla-
di domačini. Delo je natančno razdeljeno, poskrbljeno je za var-
nost in estetski videz kresa. Posebne zasluge za vse to imajo Vili 
Podpečan, Timi, Žiga in Tadej Skaza in Tadej Hrvatin. Tokrat sta po-
magala še Dominik Štante iz Vojnika in Žan Jazbinšek iz Šentjurja. 
Letošnji kres smo postavili v dveh dneh. Prvi dan smo iz 
Lokrovca pripeljali prikolico lesa, z delom pa nadaljevali 
že zgodaj naslednje jutro. Celo močan dež nas ni ustavil, 
energija je bila odlična, naš moto pa: »Še dobro, da nismo iz 
cukra!« Popoldan je moči združila celotna ekipa in kres v obliki 
piramide, ki je naš zaščitni znak, je bil postavljen. Pokrili smo 
ga in poskrbeli še za razsvetljavo, klopi in mize. 
V sredo smo se krajani ob mraku zbrali na kresnem rajanju. 
Vsak je po svojih močeh prispeval kakšno domačo dobroto. 
Letošnji kres je prižgal Vid Skaza. Malce mu je ponagajal vlažen 
les, a po nekaj poskusih je plamen veselo zažarel in kmalu je 
kres zagorel v vsej svoji veličini. 
Skupnega druženja smo bili vsi zelo veseli. Glas harmonike je 
ob dobri volji sosedov odmeval še dolgo v noč. 
Letošnji kres zagotovo ni bil zadnji, saj so se že rodile ideje za 
prihodnje leto. Kakšne, pa naj ostane skrivnost. 
Na koncu še enkrat iskrena hvala vsem, ki so tako ali drugače 
pomagali pri organizaciji in ponovno dokazali, da je v slogi – 
moč! 
 

Peter Stermecki 
Foto: Jure Vovk 

Sprememba delovnega 
časa v poletnih mesecih

V času letnih dopustov (junij, julij, 
avgust) bomo v ZP Vojnik spreme-
nili delovni čas. Zdravniki bodo 
ordinirali samo v dopoldanskem 

času, bolniki se bodo morali v popoldanskem času za nu-
jne primere obračati na dežurno službo v ZD Celje.

Zdravniki bodo ordinirali: 
od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30. 
 
Vljudno prosimo vse kronične bolnike, da se pozanimajo, kdaj 
odhaja njihov osebni zdravnik na dopust, in si pravočasno 
zagotovijo ustrezne recepte. Le tako se bodo izognili 
nepotrebnemu čakanju in nejevolji, saj je med letnimi dopusti 
obremenitev posameznih ordinacij zelo velika. 
 
Želimo vam toplo in zdravo poletje. 
 

Prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med., 
predstojnica ZP Vojnik - Dobrna 

Postavili smo butare
Tudi letos smo se zbrali farani župnije sv. Jerneja iz 
Vojnika z namenom, da že sedmo leto zapored izdelamo 
in postavimo butare.

Skupinski posnetek pred prižiganjem kresa

Zbrali smo se v četrtek, 10. aprila, pod kozolcem na domačiji 
Rebevškovih v Vojniku in izdelali tri butare različnih velikosti. 
Zbralo se nas je devetnajst, po svojih zmožnostih smo 
prispevali material in delo za izdelavo teh butar. Obiskal nas je 
gospod župnik Anton Perger, ki je poskrbel za dobro vzdušje 
in telesno okrepčilo. 
Butare smo postavili na zelenici pred glavnim vhodom v cerkev 
sv. Jerneja, da bodo krajanom polepšale velikonočne praznike. 
 

Franc Kuzman
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krajanom v čistilni akciji 
Glede na velikost področja čiščenja in število udeležencev 
smo se razdelili v dve skupini.

Spet je leto naokoli in prišel je čas za vsakoletno akcijo čiščenja 
okolja, ki seveda ne bi bila potrebna, če bi imeli krajani dovolj 
ozaveščeno miselnost o ohranjanju okolja. Med udeleženci 
smo bili tudi strelci iz Strelskega društva bratov Dobrotinšek 
Vojnik. Nekaj je bilo članov, nekaj tudi krajanov iz našega 
območja in občanov Vojnika, en udeleženec je prišel iz Bovš. 
Razdelili smo se v dve skupini, skupina pod vodstvom Franca 
Kuzmana je šla po severni strani našega območja, južna 
skupina pa (pod mojim vodstvom) na osrednji del (igrišče 
Pot v Konjsko, Konjsko in okolica). Poleg tega, da smo očistili 
navlako, ki se nabere čez leto, in jo odpeljali na zbirno mesto v 
Arclin, smo izkoristili čas tudi za druženje, ki nam ga dandanes 
tako ali tako primanjkuje. Na koncu opravljene akcije smo se 
zbrali pri meni in odšli družno na zbirno mesto h gasilskemu 
domu v Vojniku. Organizacija delovne akcije je uspela, tudi 

Južna skupina na delu

Forte pripravil prvi 
samostojni koncert
Mešani zbor Forte, ki deluje v okviru župnije Vojnik, se je 
po treh letih delovanja prvič odločil za samostojni koncert. 
Za »oder« so si izbrali priljubljeno vojniško cerkev Device 
Marije, saj je bilo kar nekaj pesmi posvečenih prav Mariji.

Njihov siceršnji glasbeni izbor je mladostno naravnan, a jim 
kljub temu rade prisluhnejo različne generacije poslušalcev. 
Kadar jim je kakšna pesem še posebej všeč, pa zanjo ni 
priredb za mešani zbor, zadevo uredi kar njihov zborovodja 
Tomaž Marčič. Enako je s prevodi angleških pesmi v slovenski 
jezik. Vsestranski zborovodja običajno poskrbi še za klavirsko 
spremljavo, nekoliko mu v zadnjem času pri tem pomaga 
mlada pianistka in članica zbora Ana Marija Krajnc. Za piko 
na i pri določenih pesmih sodelujejo tudi drugi člani zbora. 
Na zadnjem koncertu je tako nežen pridih pesmi dodal Uroš 
Jurgec na flavti, kot odlična povezovalka koncerta pa se je 
izkazala sicer priljubljena vojniška zdravnica Alenka Rak. 
Pevci zadnja leta popestrijo razne slovesnosti, kot sta prvo 
sveto obhajilo in birma, največ truda pa vsako leto vložijo v 
pripravo božičnega programa. Vsako leto pisano obarvajo 
uvod v polnočnice, letos so bili organizatorji koncerta Božični 
oratorij, h kateremu so povabili tako vse vojniške pevke in 
pevce (cerkvene in prosvetne) kot tudi različne glasbenike. 

Rozmari Petek

Mešani zbor Forte

pripomb ni bilo. Pričakovali smo več smeti, zato je pohvalno, 
da se je popravilo stanje izpred preteklih let. Verjetno k temu 
pripomore vsakoletno čiščenje. Na našem t. i. igrišču, kjer se 
zbirajo mladi, ti tudi pospravljajo za seboj plastične steklenice 
in pločevinke, kar je vsekakor dobro; upajmo, da tako tudi 
ostane. 
Udeleženci akcije prosimo vse, ki se nam niste pridružili in kdaj 
odvržete smeti v naravo, da prenehate z onesnaževanjem, 
kajti vsakoletne akcije čiščenja vsekakor niso rešitev za tako 
početje. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste se akcije udeležili, in vas vabim, da 
se ponovno srečamo. 
 

Franc Lebič, 
predsednik SD bratov Dobrotinšek Vojnik 
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Slaba vremenska napoved je marsikoga zadržala doma. Pa 
vendar nam je narava naklonila lep dopoldan. Tako smo 
pohodniki lahko v prijetnem druženju opravili pot, ki si jo 
je vsak prilagodil, morda skrajšal ali opravil brez postanka 
na gori. Beležili smo manj udeležencev. Dobra volja in 
pomenki, ki jih izkoristimo ob teh srečanjih, so dodali novo 
doživetje. Dogajanju je ob 12. uri dodala svoje še sveta 
maša s patrom Brankom Cestnikom in moškim pevskim 
zborom. Ob sestopu z gore so stiski rok in besede, da se 
drugo leto ponovno snidemo, povedali, da se veselimo 
skupaj prehojenih poti. 
Vodniki društva se trudijo, da izpeljejo pohode in izlete po 
programu, ki smo si ga zastavili. Le vreme je tisto, ki nam 
onemogoča in ponagaja, da obiščemo kotičke naše lepe 
Slovenije. Zavedamo se lepot, ki nam jih ponuja ta mikavna 

Tradicionalni pohod  
na Kunigundo
Zadnjo nedeljo v aprilu smo vojniški planinci že enaindvajsetič vodili in izpeljali pohod na zanimivo goro, ki 
vabi pohodnike z vseh smeri: Vojnika, Nove Cerkve, Dobrne, Galicije, Žalca, Celja, Šmartnega itd.

dežela, večinoma hribovita, porasla z obširnimi gozdovi, 
obdarjena z Alpami, izvirnim Krasom, panonskim obrobjem 
in delčkom morja. Te naravne lepote obiskujemo, da jih lahko 
občudujemo, spoštujemo in negujemo za zanamce. 
Pokukajte na našo spletno stran. Našli boste zanimive izlete, 
ture, pohode, ob fotografijah pa sledili našim potepanjem in 
aktivnostim. 
Vabimo vas na mesečna srečanja z mesečniki, ki jih vodita 
Zdravko in Peter. Prihaja, tako vsaj mislimo, toplejši čas in lahko 
se bomo srečali pri planinski koči na Tomažu. Lepo vabljeni! 
 
Pa varen korak vam želim, kjer koli boste. 
 

Zvonka Grum 
Foto: Srečko Sentočnik
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Pričakalo nas je lepo sončno jutro, ki je kar hrepenelo po dobri 
volji in pozitivni energiji. Otroci so uživali na poti, premagovali 
različne ovire, spoznavali različne cvetlice in iskali planinske 
markacije, ki so nas usmerjale vse do našega cilja. 
Na poti nas je pričakal tudi g. Franc Ofentavšek, ki nam je 
pokazal HUDO LUKNJO in otrokom povedal anekdoto o 
izgubljenem zmaju. Ob poti smo pokukali v staro hišo, kjer 
smo videli črno kuhinjo in način kuhanja v njej. 

Pohod na Tomaž nad Vojnikom
V soboto, 29. 3. 2014, se je 22 mavričnih planinčkov podalo na pohod do planinske koče na Tomažu nad 
Vojnikom. 

Pri cerkvi na Tomažu nas je pričakal predsednik planinskega 
društva Vojnik g. Mirko Blazinšek, ki je vsakega pohodnika po 
planinsko krstil. Na koči pri Tomažu smo si privoščili malico, 
izpolnili Cici dnevnik in se počasi podali nazaj do vrtca. 
 

Tina Ošlak

Vojniški mesečniki
V mesecu avgustu 2013 smo se ljubitelji pohodništva 
dogovorili, da bomo s pomočjo Planinskega društva 
Vojnik organizirali pohod ob vsaki polni luni. 

Po uvodnem sestanku smo prišli do sklepnih točk: 
•	 Imenovali	se	bomo	Vojniški mesečniki. 
•	 Start	pohoda:	letni	čas	ob	20h, zimski čas ob 19h. 
•	 Zbirno	mesto	za	Vojničane	 je	pri	Gasilskem	domu	Vojnik,	

za pohodnike iz Nove Cerkve pa iz mestnega središča, eno 
uro pred mesečniki iz Vojnika. 

•	 Pohod	vsakomesečno	poteka	iz	Nove	Cerkve	do	Vojnika	in	
naprej do cerkve svetega Tomaža. 

 
Prvi pohod, ki se ga je udeležilo 13 pohodnikov, smo izvedli 
21. avgusta 2013 ob 20. uri. Štirinajstega maja 2014 je bil 

že deseti in zato jubilejni pohod. Udeležilo se ga je kar 29 
pohodnikov in tokrat nas je tudi luna nagradila s svojo polno 
lepoto, kar se žal ne zgodi vedno. 
Na cilju, torej pri sv. Tomažu, moški navadno ponudijo 
zdravilne grenčice, ženske, ki so bolj za sladko, pa postrežejo 
z domačimi piškoti. Vedno so na voljo tudi kupljeni keksi, 
kajti mesečniško geslo je: Brez »domačice« ni mesečnice! 
Vodja in motivator v Novi Cerkvi je stari planinec gospod 
Boltežar Orlčnik, vodja pohodov vojniških mesečnikov pa 
stari član in vsem dobro znani Vojničan Peter Martič. Za 
organizacijo, obveščanje in vodenje je zadolžen Zdravko 
Pungartnik, ki ga lahko za morebitne dodatne informacije 
pokličete na številko 041 690 331. 
Vse ljubitelje pohodništva iskreno vabimo na naslednji 
mesečniški pohod, ki bo 13. junija 2014. Pridružite se nam, 
imamo se »fajn«! 
 

Zdravko Pungartnik
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Športno društvo Pajki je izvedlo eno najboljših tekem v športnem plezanju za celoten vzhodni del Slovenije.
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Na vrhunski vojniški steni 
»polovica Slovenije«
Športno društvo Pajki je izvedlo eno najboljših tekem v športnem plezanju za celoten vzhodni del Slovenije.

Na aprilsko nedeljo je v vojniški športni dvorani že dopoldan 
mrgolelo ljudi. Razlog je bil le eden – Športno društvo Pajki 
je organiziralo tekmo v športnem plezanju tako imenovane 
Vzhodne lige, torej lige, v katero je vključen celoten vzhodni 
del Slovenije do Ljubljane. »Gre za tekme lige B, namenjene 
otrokom začetnikom, da lahko na ta način nabirajo izkušnje,« 
opisuje glava društva Karli Pintarič. Organizacija je stekla kot 
po maslu. Nekaj zahvaljujoč dejstvu, da imamo v Vojniku 
praktično največjo umetno steno v regiji, na kateri lahko 
naenkrat tekmovalci plezajo ne le na dveh, temveč na štirih 
straneh. Vse druge zasluge gredo domačemu društvu, ki je 
pomislilo na vse morebitne organizacijske nevšečnosti. »Erik 
Obrez je smeri postavil odlično, kar je bilo videti tudi po tem, 
da tekmovalci niso ‘padali’ vsi na enem mestu. Zahvaljujoč 
sponzorjem smo pripravili tudi veliko nagrad tekmovalcem. 
Predvsem pa je vse teklo po planu, da ni bilo čakanj, ki smo jim 
na tekmovanjih pogostokrat priča in zna biti za otroke precej 
utrujajoče.« 
Tekmovanja se je udeležilo 233 tekmovalcev iz omenjenega 
dela Slovenije, starih od sedem do sedemnajst let. Vsi so 
preplezali dve smeri, seštevek obeh pa je pomenil dokončno 
uvrstitev. Med člani vojniškega kluba se je najbolje odrezala 
Patricija Romih, ki je bila med starejšimi deklicami druga v 
skupnem seštevku, Aljaž Majdič, ki je poprej med mlajšimi 

cicibani vseskozi vodil v ligi, je imel na domačem terenu malce 
smole, tako da je po skupnem seštevku končal na četrtem 
mestu. 
Po odprtju stene v vojniški telovadnici se je priljubljenost 
športa v kraju precej dvignila. V društvu je trenutno 90 otrok, od 
tega 14 vrtčevskih, 45 pa je dijakov, študentov in rekreativcev. 
»Pogostokrat se nam pridružijo tudi atiji in mamice,« doda 
Pintarič, »v glavnem pa smo v društvu moški, kar je za ta šport 
malce nenavadno. Ponavadi se namreč fantje bolj kot nad 
plezanjem navdušujejo za kakšen nogomet, košarko, zato med 
plezalci običajno prevladujejo deklice. Mimogrede, ženske 
običajno tudi lepše plezajo, ker niso tako močne in z manj 
moči premagujejo steno. Zato se za športno plezanje včasih 
uporablja tudi ime gimnastika ali ples na steni.« 
Vojniški klub je nekoliko poseben tudi po sistemu dela. Karli 
je uvedel drugačen koncept vaj, v katerem lahko sodelujejo 
že štiriletniki. Sicer so po mnenju njegovega sina Davida, ki 
se v družini poleg očeta tudi ukvarja s športnim plezanjem, 
za dobrega plezalca ključni moč, tehnika plezanja, pogum, 
odločnost in trma. Plezanje na umetni steni se pogosto konča 
s padcem. Na tekmovanjih pa v večini primerov. 
 

Rozmari Petek 
Foto: Anton Rizmal 
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500 kolesarjev 
Kolesarsko druženje NA KOLO 2014 so v nedeljo, 25. maja, že devetič zapored v sodelovanju z agencijo Prima 
komunikacije pripravile občine Celje, Vojnik, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore in Žalec. Iz šestih občin se je po 
sedmih različno dolgih trasah peljalo več kot 500 kolesarjev, skupni cilj je bil pred Citycentrom Celje. Letos 
so zabeležili odlično udeležbo najmlajših kolesarjev. Skoraj 130 otrok se je odpravilo na petnajstkilometrsko 
traso za najmlajše (t. i. »junior« traso).

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.

Med kolesarji je bilo letos največ družin. Najbolj so bili veseli 
najmlajših udeležencev, ki so prekolesarili kar petnajst 
kilometrov otroške trase. Na skupnem cilju, ki je tradicionalno 
na parkirišču celjskega Citycentra, so se otroci lahko še 
preizkusili na kolesarskem poligonu in imeli priložnost, da 
spoznajo mlade hokejiste Hokejskega kluba Celje, ki so se 
skupinsko podali na traso najmlajših udeležencev. 
Namen kolesarskega druženja je aktivno preživljanje prostega 
časa, spoznavanje okolice in spodbujanje zdravega načina 
življenja. Prihodnje leto bo to največje družinsko kolesarsko 
druženje v Sloveniji potekalo že deseto leto zapored. In prav 
občina Vojnik je poleg celjske mestne občine soorganizatorica 
že od samega začetka. Organizacijsko tako zahtevnega 
projekta ne bi bilo mogoče realizirati brez sodelovanja 
številnih pokroviteljev, med katerimi je na prvem mestu treba 
omeniti nakupovalno središče Citycenter Celje in letošnjega 
pokrovitelja »spremljevalnih vozil« – Avtohišo Čepin iz Vojnika. 
Več si lahko preberete na spletni strani www.na-kolo.si in 
Facebook strani NA KOLO. 

Snežana Delakorda 
Zbiranje kolesarjev na štartnem prostoru pred vojniško občino
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V petek, 18. maja 2014, se za spremembo nismo podali na skakalnice. V omari smo pustili športna oblačila in opremo 
ter nase navlekli nekaj bolj udobnega. Zakaj? Ker smo se ta večer odpravili na svečano prireditev v Novo Cerkev. 

Prireditev je bila posvečena najboljšim v pokalu Cocta. Zbrala so 
se društva, ki so čez leto tekmovala za imenovani pokal. Podeljeni 
so bili pokali za starostno določene kategorije, od cicibanov do 
članov. Priznanja so dobila tudi najboljša društva. 
Prisotne je nagovoril Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbo-
ra za skoke in nordijsko kombinacijo. Uvodoma je pozdravil vse 
skakalce, trenerje, predsednike društev, goste in starše. Povzel je 
uspehe naših skakalcev in poudaril, da se uspehi in rezultati kalijo 
ter zorijo v društvih. 
Smučarskemu društvu Vizore je čestital za dosežke in uspešno 
izpeljano tekmo v Planici. Njegovim besedam se je pridružil tudi 
župan občine Vojnik, gospod Benedikt Podergajs, ki je dodal, da 
se v društvih odvija poslanstvo, ki je velikega pomena. Mlade 
skakalce vzgajajo v ljudi z lepimi vrednotami; čeprav vsi ne bodo 
vrhunski skakalci, bodo odrasli in zoreli v društvih. Čestital je 
prejemnikom priznanj in vsem, ki jih ta šport združuje.  
Za kulturni program je poskrbela klapa Draž. Vsi prisotni smo 
bili navdušeni nad lepim in ubranim petjem, tudi nad petjem 
predsednika društva Felixa Skutnika. Je član klape, ki je večeru 
dodala posebno vzdušje. 
Prireditev je povezoval Klemen Kotnik, ki spretno obrača be-
sede, mikrofon, za nameček prevzame za odsotnega prejemni-
ka tudi pokal. Kot podeljevalci pokalov so se skakalcem na odru 
pridružili: Ljubo Jasnič (predsednik zbora in odbora SZ – za 

www.r-group.si

OKOLJU PRIJAZNE MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR REG 
Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/proizvajalec lastnih bioloških čistilnih 

naprav (namenjenih 4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Mala biološka čistilna naprava je namenja za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopal-

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

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

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih naprav raz-
ličnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno testiranje delovanja 
MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot jih predpisuje slovenski 
standard za male čistilne naprave SIST EN 12566-3:2005+A1:2009 in 
od pooblaščenega inštituta (TÜV) prejeli Izjavo o skladnosti - tako se 
lahko kot prvi pohvalimo s popolnoma slovenskim proizvodom certi-
ficirane kakovosti. 

skoke in nordijsko kombinacijo), Benedikt Podergajs (župan 
občine Vojnik), Jože Ograjenšek (podpredsednik zbora in 
odbora SZ – za skoke in nordijsko kombinacijo) in Felix Skutnik 
(predsednik SD Vizore). Pri podelitvi nagrad je pomagal Mitja 
Letnar (koordinator pri SZ za skoke in nordijsko kombinacijo). 
Po uradnem delu je bilo prijetno presenečenje. Člani SD Vizore so 
pod okriljem Silvane pripravili še nekaj za telesno okrepitev. Sprva je 
bila to paša za oči, nato slastno uživanje. S polnimi želodci in kozar-
ci v rokah, tudi pijače znamke Cocta, je sledilo druženje s starimi in 
novimi prijatelji, soskakalci, trenerji, predsedniki, gosti in starši. Obu-
jali so se spomini, izmenjavale izkušnje, izzivi, nove ideje in pobude ... 
Ves trud, ki je bil vložen v pripravo dobro izpeljane prireditve, je bil 
deležen pohval. Smučarsko društvo Vizore je potrdilo, da zmore or-
ganizirati in izpeljati prireditev najboljših. Zato hvala še enkrat vsem, 
ki ste poskrbeli, da se je zaključek pokala Cocta tako dobro iztekel. 
Prireditev je bila v naši občini, občini Vojnik, kjer se gosti dobro 
počutijo. Tudi imenovani govorniki in podeljevalci priznanj. 
Naj tako tudi ostane. Naj bo spodbuda vsem, ki so odgovorno 
pripravljali prireditev in bili vanjo vpeti.
Želimo si, da bi društvo, ki je dokazalo, da zmore dobro organi-
zacijo in ima zagnane prostovoljce, doživelo poleg športnih uspe-
hov naših skakalcev tudi izboljšanje pogojev za treninge. 

Tomaž Grum
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Iz revijalne tekme v Mostecu, Kaja je zasedla II. mesto, to je osebni 
rekord 51,5 metra.

Skakalci s trenerjema

ŠP
O

RTSmučarsko društvo Vizore
SD Vizore najdemo na obrobju občine Vojnik – v kraju Vizore. V društvu imamo štiri skakalnice (k - 7, k - 13, k - 23 
in k - 38). Pohvalimo se lahko z izjemnimi skakalci.

Predstavljamo vam društvo, v katerem si skupina zanesenjakov 
prizadeva, da zagotovi pogoje za športne aktivnosti naših 
najmlajših tako pozimi kot poleti. S prizadevnim delom smo 
se uveljavili že tudi na državnem in mednarodnem nivoju, saj 
vsako leto priredimo kakšno pomembni tekmo, rezultati naših 
skakalcev pa so odlični. 
Uspešnost dela lahko pripišemo realno zastavljenemu 
programu, ki ga potrdi občni zbor. Rezultati dela so motivacija 
za vsako novo sezono. Člani s svojo zavzetostjo pripomorejo 
k dobremu sodelovanju in aktivnosti društva. Naši skakalci 
so: Klemen Kotnik, Jernej Klarič, David Grm, Janez Lackovič, 
Timi Zajc, Martin Mastnak, Luka Robnik, Blaž Potočan, Špela 
Mastnak, Ana Vranc, Tiven Grum in Ožbej Vačovnik Kotnik. 
Smučarsko društvo dobro vodi Felix Skutnik z drugimi člani 
upravnega odbora in starši. Za strokovno delo z mladimi se 
trudita trenerja Slavko Grm in Bogdan Robnik. Društvo ne le 
da vzdržuje in vabi k aktivnostim mlade, ampak združuje tudi 
družine, ki s skupnimi močmi zmorejo realizirati marsikatero 
nalogo: delovne in čistilne akcije, organiziranje državnih, 
regijskih in lokalnih skakalnih tekem, organiziranje podelitev 
nagrad za najboljše mlade skakalce in še bi lahko naštevali. 
Prav gotovo so dosledni treningi in odgovoren odnos do dela 
tisti dejavniki, da naši skakalci iz leta v leto izboljšujejo rezultate. 

Nanje smo ponosni ne le v društvu, ampak tudi v občini Vojnik. 
Na vseh tekmovanjih, srečanjih skakalnih društev na regijskem 
in državnem nivoju predstavljamo tudi občino. 
Poudarek dajemo vrednotam, kot so vztrajnost, strpnost, 
solidarnost, spoštovanje in sodelovanje. Povezanost med 
vsemi člani SD Vizore je vir številnih idej, rešitev in uspehov. 
 

Tomaž Grum

Tekme so bile razdeljene na petek in soboto. V petek je na 
stopničke stopila osemletna Lea Krameršek, ki je tekmovala 
v kategoriji do devet let, in na tekmi postavila svoj osebni 
rekord, saj je na desetmetrski skakalnici v Kisovcu skočila kar 8 
metrov in osvojila prvo mesto. 
Prav tako je naslednji dan stopila na stopničke že uveljavljena 
Kaja Urbanija Čož, ki je v kategoriji članice absolutno na 
petdesetmetrski skakalnici »skočila« na 3. mesto. Kaja je 
tekmovala tudi s članicami A-reprezentance, ki so kar nekaj let 
starejše od nje, in skočila 40,5 metra. Pred skokom ji je dal nekaj 
napotkov tudi legenda smučarskih skokov in dvakratni svetovni 
prvak Primož Peterka. 
Mladi skakalki, učenki OŠ Vojnik, sta članici NSK Toper Celje in ju 
trenira nekdanji član A-reprezentance Janez Debelak. Pri delu mu 
pomaga predsednik kluba in še aktivni skakalec – veteran Slavko 
Krajnčan, njegov sin Urh Krajnčan, nekdanji učenec OŠ Vojnik, pa 
je letos osvojil naslov mladinskega državnega prvaka v nordijski 
kombinaciji in 3. mesto v članski konkurenci. 

Lili Čož

Lea Krameršek in Kaja Urbanija 
Čož – uspešni v Kisovcu
V petek, 30. 5. 2014, in soboto, 31. 5. 2014, je v Kisovcu potekala tradicionalna tekma za pokal občine Zagorje. 
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v gorskih tekih
Športno društvo Socka je v nedeljo, 6. aprila 2014, organiziralo tretje državno prvenstvo za gorske teke v 
štafetah. Vreme tekmovalcem in obiskovalcem ni bilo naklonjeno, vendar je prireditev kljub dežju uspela brez 
prekinitev.

Tekmovanje se je začelo s cici tekom, ki se ga je udeležilo 
rekordno število otrok, kar 64! Tekli so na skrajšani progi. Pri 
fantih so bili najhitrejši učenci POŠ Vojnik Jurij Jurčenko, Žan 
Jezovšek in Urh Majcen. Pri deklicah je bila zmagovalna ekipa 
v sestavi Saša in Špela Špegelj (POŠ Socka) ter Neža Čeperlin 
(POŠ Nova Cerkev). Vsem udeležencem čestitamo za pogum 
in vztrajnost! 
Tekmovanje se je nadaljevalo s tekmami za državno prvenstvo. 
Najprej so se na progo podali dečki in deklice v starosti do 
15 let. V kategoriji deklic so zmagale tekačice Kluba gorskih 
tekačev Papež v sestavi Tjaša Čirović, Ana Milović in Maša 
Viriant, in sicer s časom 36 minut in 32 sekund. Drugo mesto 
so dosegle tekačice kluba AK Sevnica (36 minut in 55 sekund), 
tretje mesto tekačice Tekaškega društva Bovec (40 minut in 
20 sekund). Pri dečkih so prvo mesto osvojili Miha Podbregar, 
Rok Sušnik in Nejc Uršič iz Kluba gorskih tekačev Papež, in 
sicer s časom 33 minut in 42 sekund. Drugi so bili fantje iz 
Tekaškega kluba Bovec (33 minut in 52 sekund), tretji pa fantje 
iz Tekaškega kluba Šmarnogorska naveza (34 minut in 20 
sekund). 
V kategoriji mladink in mladincev se je prijavila samo ena 
ekipa, zato smo jo morali združiti s kategorijo članov. V 
kategoriji članic so zmago slavile Jana Bratina, Jerica Sardoč 
in Petra Tratnik iz Športnega društva Nanos Podnanos s časom 
34 minut in 45 sekund. Druge so bile tekačice Tekaškega 
kluba Šmarnogorska naveza (35 minut in 10 sekund), tretje pa 
tekačice Kluba gorskih tekačev Papež (35 minut in 36 sekund). 
V kategoriji moških so zmagali člani ekipe Kluba gorskih 
tekačev Papež v sestavi Gašper Bregar, Boštjan Erjavšek in 

Sebastijan Zarnik s časom 27 minut in 22 sekund. Drugi so bili 
tekači Športnega društva Tabor Žiri (27 minut in 40 sekund) in 
tretji tekači Športnega društva Nanos Podnanos (27 minut in 
41 sekund). Boj za drugo mesto je bil napet do konca. 
Člani ŠD Socka smo veseli, da je prireditev uspela. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste nam kakor koli pomagali pri izvedbi, in upamo 
na sodelovanje tudi v prihodnje! 
 

Ana Lavre  
Foto: Jure Vovk

Podelitev prvih medalj deklicam

Uspešen prvi start
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Dekleta uspešna na 
državnem tekmovanju
V aprilu 2014 je potekalo 14. odprto državno prvenstvo 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije v športni dvorani 
Lukna v Mariboru. Prvenstva so se udeležila tudi dekleta 
iz OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Vitanje, ki pridno 
trenirajo v Twirling in mažoretnem klubu pet elementov, 
katerega članice so tudi dekleta iz okolice Slovenske 
Bistrice in Makol. 

Hrvaškem – Samoborfest in tekmovanja v Novi Gorici – Normin 
pokal. 
Vsem tekmovalkam želimo še več dobrih uspehov in jih 
spodbujamo pri njihovih športnih dosežkih. 
OŠ Frankolovo, OŠ Vitanje, občini Vojnik, OŠ Črešnjevec in OŠ 
Makole se zahvaljujemo za uporabo telovadnic in s tem za 
možnost razvoja našega športa. 
 

Nastja Keršič, trenerka 

Strelska sekcija DU Vojnik 
Strelska sekcija DU Vojnik je sestavni del Strelskega 
društva bratov Dobrotinšek Vojnik, ki ima svoje društvene 
prostore in strelišče na Celjski cesti 17 v Vojniku.

V sekcijo je vključenih osem članov DU Vojnik, članstvo se po 
številu spreminja zaradi starostnih omejitev. Redno treniramo 
ob ponedeljkih med 19. in 20. uro. 
Prirejamo meddruštvena tekmovanja ob različnih priložnostih, 
kot sta npr. praznik KS Vojnik in občinski praznik občine Vojnik. 
Udeležujemo se tudi različnih meddruštvenih tekmovanj v 
streljanju z zračno in malokalibrsko puško. V preteklem letu 
smo bili zelo uspešni, saj smo dosegali celo prva in druga 
mesta. 

Tako v skupini Frankolovo - Vitanje trenira osem deklet, vseh 
članic v klubu je 29. 
Dekleta so na tekmovanju odplesala čudovite koreografije v 
različnih nivojih in bila za celoletni trud tudi nagrajena. 
Zadostno število doseženih točk v višjih nivojih na državnem 
prvenstvu pomeni tudi zagotovitev nastopa na evropskem 
pokalu, ki bo letos potekal v Nemčiji. 
 
Dosežki na finalnem delu državnega prvenstva 2014 OŠ 
Frankolovo so naslednji:  
Team junior, nižji nivo: 
– 2. mesto: Tamara Pinter, Maša Trobiš, Maruša Žerjav, Kaja 
Senegačnik, Pia Strmecki (Frankolovo), Barbara Hauptman 
in Andreja Ošlak (Vitanje) 
 
Solo C3 junior, nižji nivo: 
– 4. mesto: Maruša Žerjav (Frankolovo) 
– 6. mesto: Tina Dvoršak (Makole) 
 
Freestyle C3 junior, nižji nivo: 
– 4. mesto: Kaja Senegačnik (Frankolovo) 
– 6. mesto: Pia Strmecki (Frankolovo) 
– 8. mesto: Tina Dvoršak (Makole) 
 
Solo A junior, višji nivo: 
– 5. mesto: Eva Mlakar (Frankolovo) 
 
Freestyle elite junior, višji nivo: 
– 4. mesto: Eva Mlakar (Frankolovo) 
 
Za nastop na evropskem pokalu si je zadostno število točk 
priplesala Eva Mlakar s Frankolovega. 
Naša dekleta se bodo v tem letu udeležila še tekmovanja na 

Imate voljo, željo in ste upokojenec? Potem bomo veseli, če 
se nam pridružite. Informacije lahko dobite pri vodji sekcije 
Francu Kuzmanu na telefonski številki 041 636 127. 
 

Franc Kuzman 

Skupinska slika strelcev v Vitanju

www.mojaobcina.si/vojnik
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Tretji nogometni turnir  
na Frankolovem
Na Frankolovem se je 26. aprila odvijal že tretji turnir v 
malem nogometu. Vremenska napoved na dan turnirja ni 
bila obetavna, a se je kljub temu nanj prijavilo štirinajst 
ekip. Sledil je žreb, ki je prijavljene ekipe razporedil v štiri 
skupine. 

zimski premor, in sicer s točko zaostanka za drugim mestom. 
Tudi na drugi del sezone smo se kakovostno pripravljali, 
po zimskem premoru smo odigrali zelo dobro tekmo na 
gostovanju v Kidričevem s prvo ekipo Aluminija, ki igra v 
drugi slovenski ligi. Na začetku drugega dela sezone smo 
imeli kar precej težav s poškodbami, zato so rezultati s prvih 
tekem slabši, a sezona še poteka in vse je odprto. Naša 
članska ekipa bo v prihodnji sezoni zaradi spremembe lig v 
NZS igrala višje, torej v četrti slovenski ligi. 
Mlajše selekcije Nogometnega kluba Vojnik (U9, U11 in U13) 
so vključene v Medobčinsko nogometno zvezo Celje (MNZ je 
sestavni del NZS). Pri vseh ekipah se vidi ogromen napredek, 
pri U9 velja omeniti tudi odlične rezultate, saj v svoji ligi 
pometajo s konkurenco. 
Vsaka selekcija ima trening trikrat tedensko. Ob sobotah 
se udeležujemo tekem po razporedu MNZ Celje. Še vedno 
sodelujemo tudi v zimski ligi Rad igram nogomet, letos smo 
tudi sami organizirali turnir v novi telovadnici. 
Čeprav sezona še vedno traja, verjamemo, da bosta tako jesens-
ki kot spomladanski del uspešno zaključena, in ne dvomimo, da 
bosta prinesla veliko veselja otrokom in staršem, ki jih spremlja-
jo. Člani NK Vojnik se bomo še naprej trudili za čim večjo popu-
larizacijo zdravega in športnega načina življenja v kraju. 
 

Boris Marič

Nogometni klub Vojnik – 
mlajše selekcije
V spomladanskem delu tekmovalne sezone MNZ Celje je 
tudi NK Vojnik začel s tremi selekcijami svojo športno pot 
v letu 2014. 

Imamo selekcije U13 (trener Goran Savić), U11 (trener Christjein 
Benčina) in U9 (trener Dejan Aubreht). Kar nas še posebej 
veseli, je dejstvo, da več kot 10 dečkov, mlajših od devet let, 
trikrat tedensko pridno trenira na naših športnih objektih. Vse 
skupaj prihaja na treninge okoli 40 mladih nogometašev. 
Po dolgi zimski sezoni, ki smo jo k sreči preživeli v novi, 
sodobno opremljeni šolski telovadnici, ta nam nudi vse pogoje 
za kakovosten trening, smo že zakorakali v delo na osrednjem 
stadionu in začeli s tekmami v ligah. Beležimo kar nekaj zmag, 
vzdušje v ekipah je zelo pozitivno in veselimo se nadaljnjih 
športnih uspehov. Zlasti navdušuje selekcija U9, ki v letošnji 
tekmovalni sezoni 2013/2014 ne pozna poraza. A tudi drugi 
kažejo zavidljivo formo in nogometno znanje. Na tem mestu 
gredo dečkom vse čestitke! 

Najboljši dve ekipi iz vsake skupine sta si priborili mesto v 
četrtfinalu, nato se je igralo na izpadanje. Podeljevali smo 
pokale za prva tri mesta in 100 evrov nagrade za prvo mesto. 
S pokalom smo nagradili tudi naj strelca turnirja. Prvo mesto 
je osvojila ekipa Nostalgija, drugo mesto ekipa Ecotip in tretje 
mesto ekipa Barek. Blaž Podkrajšek iz ekipe Ecotip je postal 
najboljši strelec turnirja. 
Ekipe in navijači so pričarali pravo nogometno vzdušje. Veseli 
naju, da je turnir vsako leto bolje obiskan. Še posebej se morava 
zahvaliti prebivalcem Frankolovega, ki so prijavili štiri domače 
ekipe in dali podporo dogodku. V čast in veselje je izpeljati oz. 
organizirati turnir, na katerem ne manjka nogometnega znanja 
in zabave. Upava, da bo turnir privabil še več ljudi, organizatorji 
pa se bomo potrudili, da bo vsako leto bolje pripravljen. 
Turnir je bil v celoti organiziran brez sponzorjev, zato si želiva, 
da bi v prihodnje pridobili vsaj enega sponzorja in s tem 
povečali nagradni sklad. 
 

Damjan Muzel, Anja Operčkal 

Sezona 2013/14
S člansko ekipo v prihodnji sezoni sicer ostanemo v MNZ 
Celje, ki pa bo zaradi spremembe nogometnega sistema 
lig v NZS imela višji rang: četrta slovenska liga. Ta bo veliko 
močnejša in kakovostnejša, odigrali bomo tudi več tekem, 
saj naj bi liga štela 14 ekip. 

V letu 2013/14 se aktivnosti v nogometnem klubu odvijajo 
po načrtu: štiri sekcije (članska ekipa, cicibani U9 in U11 
ter mlajši dečki U13) in organizacija občinske lige v malem 
nogometu na umetni travi. S člansko ekipo smo zelo hitro 
začeli s pripravami na novo sezono – že v mesecu avgustu. 
Najprej s kondicijskimi pripravami, nato smo odigrali tudi 
nekaj pripravljalnih tekem doma in na gostovanjih v bližnji 
okolici. V prvem delu sezone smo s tretjim mestom odšli na 

Skupinski posnetek
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Zadovoljni smo s pogoji dela, želeli pa bi si več podpore 
Vojničanov, zlasti na tekmah na domačem terenu, saj to 
dečkom resnično veliko pomeni. V prihodnje si želimo 
povečati število vadečih, namreč le tako lahko zagotavljamo 
bazo za člansko ekipo. 
Želje za zaključek sezone so, da odigramo tekme brez poškodb 
in v čim boljšem vzdušju, k čemur lahko pripomorete tudi 
sami, in sicer z večjim obiskom naših tekem. Dečki si to gotovo 
zaslužijo. 
 

Za NK Vojnik: 
Christjein Benčina

Hoja – najboljša terapija
Da je gibanje zdravo, vemo vsi. A žal gre čas tako hitro 
mimo nas, da pozabimo na pomen zdravega načina 
življenja, za katerega moramo poskrbeti sami.

V društvu posvečamo velik pomen vzdrževanju in ohranjanju 
zdravja. Hoja je povsem naravna in varna rekreacija, ki jo lahko 
izvajamo kjer koli in kadar koli. Zanjo ne potrebujemo drage 
opreme ali posebne dvorane, temveč zgolj čas in predvsem 
voljo. Redna hoja izboljšuje tako duševno kot tudi telesno 
zdravje, saj krepi prav vsako mišico v telesu, pri tem pa sklepov 
ne obremenjuje. Zaradi sproščanja napetosti hoja ugodno 
vpliva tudi na spanec. 
Tokrat smo se v pisarni društva zbrali v večji skupini, in sicer z 
namenom, da naredimo nekaj za svoje zdravje. 
S palicami v rokah smo se odločili za hojo skozi park do 
Špice. Ob prijetnem pohodu je bila tudi priložnost za klepet, 
najpomembnejše pa je seveda druženje, druženje s prijatelji. 
Veseli, a rahlo utrujeni smo si bili enotni, da je gibanje, druženje, 
dobra voljam in smeh pravzaprav terapija, ki je poceni in je 
obenem ne moremo kupiti. 
 

Dragica Mirnik 

»Twirlerce« na 
Samoborfestu 2014
V Samoboru na Hrvaškem je v nedeljo, 8. junija 2014, 
potekalo mednarodno tekmovanje Samoborfest 2014, 
na katerem so tekmovala twirling in mažoretna društva iz 
Češke, Hrvaške in Slovenije s 486 nastopajočimi. 

Udeležile so se ga tudi članice Twirling in mažuretnega kluba 
pet elementov iz Slovenske Bistrice. Članice društva so iz 
Vitanja, Frankolovega, Makol, Črešnjevca in Slovenske Bistrice. 
Pod skrbnim vodstvom Nastje Keršič so si priplesale 7 medalj v 
naslednjih kategorijah: 
•	 Rhytmic twirl cadet: 1. mesto – Urška Pelko 
•	 Rhytmic twirl junior: 3. mesto – Eva Mlakar in Nuša Detiček 
•	 Rhytmic twirl senior: 3. mesto – Andreja Ošlak 
•	 Duet dance cadet: 1. mesto – Ana Erker in Nuša Detiček 
•	 Duet dance juniot: 1. mesto – Eva Mlakar in Nuša Detiček 
•	 Twirling dance cadet: 2. mesto – Ana Roršek, Anja Godec, 

Blažka Fišer, Neja Sternad in Urška Pelko 
•	 Twirling dance junior: 1. mesto – Andreja Ošlak, Eva Mlakar, 

Kaja Senegačnik, Maruša Žerjav, Maša Trobiš, Pia Stermecki, 
Tamara Pinter  

 
Blaka Trobiš
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KDAJ KAJ OPIS

četrtek, 
19. junij, 
ob 17. uri

STARŠI OTROKOM MAVRICE V četrtek, 19. junija 2014, ob 17. uri Vrtec Mavrica Vojnik organizira zabavno 
prireditev z naslovom “STARŠI OTROKOM MAVRICE” pod šotorom na igrišču v 
Vojniku.

petek, 
20. junij,
ob 18. uri

SLAVNOSTNA SEJA SVETA 
KS VOJNIK IN KULTURNA 
PRIREDITEV

V petek, 20. junija 2014, ob 18. uri organizira KS Vojnik slavnostno sejo Sveta KS 
Vojnik in ob 19.30 kulturno prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj v kulturnem 
domu.

sobota, 
21. junij,
ob 8. uri

TENIS TURNIR V soboto, 21. junija 2014, ob 8. uri organizira Teniški klub Vojnik turnir v počastitev 
krajevnega praznika na igrišču v Vojniku. Prijave do četrtka, 19. junija, na mobilno št. 
031 860 804, g. Peter Počivalšek.

sobota, 
21. junij,
ob 11. uri

SREČANJE VETERANOV VOJNE 
ZA SLOVENIJO IN POČASTITEV 
DNEVA DRŽAVNOSTI

V soboto, 21. junija 2014, ob 11. uri Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Celje, Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje odbor Celje, 
Občina Vojnik, Mestna občina Celje in Občina Dobrna prirejajo srečanje veteranov 
vojne za Slovenijo in počastitev dneva državnosti na igrišču v Vojniku. V kulturnem 
programu sodelujejo Godba na pihala Nova Cerkev in ženska vokalna skupina 
KOLORINA iz Vojnika. Program bo povezovala Katja Žvikart. Po koncu kulturnega 
programa pa sledi družabno srečanje ob zvokih narodnozabavnega ansambla 
VIŽARJI.

nedelja, 
22. junij,
ob 9. uri

STRELJANJE Z 
MALOKALIBRSKO PUŠKO

V nedeljo, 22. junija 2014, ob 9. uri organizira Strelsko društvo bratov Dobrotinškov 
Vojnik streljanje z malokalibrsko puško na strelišču v Doliču. Sodelujejo: SD Vojnik, 
Celje, Slov. Konjice, Špitalič, Dolič in Zreče.

nedelja, 
22. junij,
ob 10. uri

DAN ODPRTIH VRAT 
ČEBELARSKO DRUŠTVO IN 
LOVSKA DRUŽINA VOJNIK

V nedeljo, 22. junija 2014, od 10. do 14. ure organizirata Čebelarsko društvo in 
Lovska družina Vojnik “Dan odprtih vrat” pri društvenem čebelnjaku in lovskem 
domu. Čebelarji bodo pripravili razstavo čebelarske opreme, prikaz točenja medu in 
ogled čebelnjaka, lovci pa ogled lovskega doma in pokušino lovskega golaža.

nedelja, 
22. junij,
ob 14. uri

PRIREDITEV KATRCA V nedeljo, 22. junija 2014, ob 14. uri organizira Radio Celje v sodelovanju z Občino 
Vojnik zabavno prireditev Katrca na igrišču pod šotorom v Vojniku.

nedelja, 
22. junij,
ob 15. uri

MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE 
V SMUČARSKIH SKOKIH

V nedeljo, 22. junija 2014, ob 15. uri Smučarsko društvo Vizore organizira 
“MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH ZA POKAL KS” na skakalnici 
KA-13 v Vizorah.

sreda, 
25. junij,
ob 6. uri

SLOMŠKOVA ROMARSKA 
POT – POHOD OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

V sredo, 25. junija 2014, Društvo Slomškova romarska pot, Občina Vojnik, Občina 
Šentjur in Občina Slovenske Konjice organizirajo Slomškovo romarsko pot. Začetek 
poti: ob 6. uri (zjutraj) na Ponikvi pri Slomškovi domačiji (na Slomu); ob 8.30 na Sveti 
Uršuli; ob 11. uri v Žički kartuziji; ob 12. uri na Brdcah; ob 12.30 v Črešnjicah in ob 
13.30 na Frankolovem. Sklepna slovesnost bo v Novi Cerkvi. Ob 15.30 bo kratek 
kulturni program v Novi Cerkvi, ob 16. uri pa slovesno somaševanje za domovino, ki 
ga bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.

sreda, 
25. junij,
ob 9.30

VOŠČILO OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI IN POVABILO NA 
POHOD

V sredo, 25. junija 2014, ob 9.30 organizira IO SDS Vojnik tradicionalni pohod ob 
dnevu državnosti na Gojko na Frankolovem. Zbirno mesto je ob 9.30 v parku 
pri prireditvenem prostoru, nato pot vodi na Gojko, kjer bo ob 11. uri maša za 
domovino. Po maši prihod v park na družabno srečanje s kratkim kulturnim 
programom. VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELI IO SDS VOJNIK ISKENE ČESTITKE 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI.

sobota, 
28. junij,
ob 14. uri

POKALNO TEKMOVANJE GZS V soboto, 28. junija, od 14. ure naprej PGD Vojnik organizira pokalno tekmovanje 
Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilke in gasilce na igrišču v Vojniku.

nedelja, 29. 
junij ob 8. uri

BLAGOSLOV KOLES IN 
KOLESARJENJE PO POTEH KS

V nedeljo, 29. junija, ob 8. uri Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev organizira 
blagoslov koles in kolesarjenje po poteh KS. Zbirno mesto je pred gasilskim domom 
v Novi Cerkvi.

nedelja, 
29. junij,
ob 15. uri

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA V nedeljo, 29. junija 2014, ob 15. uri KUD Socka organizira kulturno prireditev z 
naslovom “Socka poje, pleše in igra” v graščinskem parku v Socki.

sobota, 
5. julij,
ob 8.30

OSREDNJA PRIREDITEV OB 
KRAJEVNEM PRAZNIKU KS 
NOVA CERKEV IN GASILSKA 
NOČ

V soboto, 5. julija 2014, Krajevna skupnost Nova Cerkev prireja osrednjo prireditev 
ob krajevnem prazniku po naslednjem vrstnem redu: ob 8.30 slavnostna seja 
Sveta KS s podelitvijo krajevnih priznanj; ob 9.30 proslava v spomin na padle 
borce pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi (prireja Zveza borcev za vrednote 
NOB Nova Cerkev in KS Nova Cerkev); ob 10. uri začetek gasilske prireditve v Novi 
Cerkvi s tradicionalno peko vola na žaru in revijo narodnozabavnih ansamblov; 
ob 16. uri hitrostno gasilsko tekmovanje (organizira prostovoljno gasilsko društvo 
Nova Cerkev); ob 20. uri prireditev Gasilska noč z ansamblom PETKA (organizira 
prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev).
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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).

KDAJ KAJ OPIS

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 merjenj 5 EUR.

nedelja, 
13. julij,
ob 8. uri

3. TEKMOVANJE V KUHANJU 
GOLAŽA

V nedeljo, 13. julija 2014, ob 8. uri Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev 
organizira 3. tekmovanje v kuhanju golaža pred gasilskim domom v Novi Cerkvi.

sobota, 
19. julij,
ob 17. uri

GASILSKA VESELICA V 
LEMBERGU

V soboto, 19. julija 2014, ob 17. uri Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg organizira 
začetek gasilske veselice v Lembergu s hitrostnim tekmovanjem, ob 20. uri pa 
prirejajo gasilsko veselico z ansamblom OKROGLI MUZIKANTI pred gasilskim 
domom Lemberg.

petek, 
15. avgust,
ob 8. uri

POHOD NA KISLICO, 
KOLESARSKI VZPON IN 6. TEK 
NA KISLICO

V petek, 15. avgusta 2014, Športno društvo Socka organizira naslednje prireditve: 
ob 8. uri POHOD NA KISLICO; ob 10. uri KOLESARSKI VZPON na Strnadov travnik v 
Selcah in 6. TEK NA KISLICO. Zbirno mesto pred gasilskim domom v Socki; ob 13. uri 
sledi SVETA MAŠA PRI KAPELI na Strnadovem travniku in druženje planincev.

sobota, 
30. avgust,
ob 16. uri

MEDRUŠTVENO GASILSKO 
TEKMOVANJE V SOCKI

V soboto, 30. avgusta 2014, ob 16. uri Prostovoljno gasilsko društvo Socka organizira 
Meddruštveno gasilsko tekmovanje pred gasilskim domom v Socki.

sobota, 
30. avgust,
ob 19. uri

11. ROCK ŽUR V soboto, 30. avgusta 2014, ob 19. uri Mladinsko društvo Frankolovo organizira  
11. ROCK ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem.

sobota, 
13. september, 
ob 9. uri

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV V NOVI CERKVI

V soboto, 13. septembra 2014, ob 9. uri Župnijska karitas Nova Cerkev in Krajevna 
skupnost Nova Cerkev organizirata “Srečanje starejših krajanov z mašo in kulturnim 
programom” v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

sobota, 
13. september, 
ob 9. uri

4. GOLAŽ ŽUR V soboto, 13. septembra 2014, ob 9. uri Turistično društvo Frankolovo organizira  
4. GOLAŽ ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem.

sobota, 
13. september, 
ob 18. uri

ŠPORTNA ZABAVNA 
PRIREDITEV S TURNIRJEM 
V STRELJANJU Z ZRAČNO 
PUŠKO

V soboto, 13. septembra 2014, ob 18. uri društvo KUŠT Črešnjice organizira športno 
zabavno prireditev s turnirjem v streljanju z zračno puško na igrišču v Črešnjicah.

nedelja, 
14. september, 
ob 14. uri

NEDELJSKO GRAJSKO 
POPOLDNE NA GRADU 
LEMBERG

V nedeljo, 14. septembra 2014, ob 14. uri Turistično društvo Nova Cerkev organizira 
“Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg” s kulturnim programom in 
prikazom domače obrti.




