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Glasilo Občine Vojnik
Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in s tel. številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 13. januarja 2013, v
tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po
e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 13. januarju, bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora
fotograﬁj po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Beseda urednika
Spoštovane bralke, cenjeni bralci,
spet smo napolnili Ogledalo s kupom
novic, ki smo jih beležili člani Uredniške
ga odbora in drugi pisci. Res sem vesel,
da nam število ogledov spletnih strani
raste in da je vse več povpraševanja po
izidu Ogledala. To nam daje spodbudo
za nadaljnje delo in zadovoljstvo, da
vam ponujamo informacije, ki so vam
všeč.

Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik: Jurij Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Lea Sreš, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Andreja Cigelšek
Trženje oglasov: Andreja Cigelšek, ogledalo@vojnik.si
Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija
Naslovna fotograﬁja: Miklavževanje v župnijski cerkvi v Vojniku
Foto: Jurij Vovk
Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Kar nekako hitro smo prišli do naše zadnje letošnje številke, de
cembrske, tiste, preko katere si radi tudi voščimo za bližajoče se
praznike. Naše želje smo strnili v posebni čestitki Uredniškega
odbora na naslednjih straneh.
V želji, da bi vam služilo zdravje, da bi bili obdarjeni z mnogimi
prijetnimi trenutki, se za letos poslavljamo od vas, v drugem letu
pa zopet novicam in dogodkom naproti.


Vaš urednik Jure Vovk,

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.

odgovorni urednik
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KAZALO / KOLOFON

Kolofon

ŽUPANOVA BESEDA

Beseda župana

Za nekatere počasi, za druge prehitro se izteka čas proti novemu letu. Občina Vojnik je v zaključni
fazi priprave proračuna za leto 2014 – dvajsetega po vrsti. Ob večjih investicijah preteklih let, kot o
večnamenska prostora na Frankolovem in v Novi Cerkvi, šola in vrtec ter telovadnica v Vojniku, je priprava
proračuna zahtevnejša kot v prvih letih. Izkušnje in uspešno pridobivanje evropskih in državnih sredstev
nam omogočajo, da večini občanom nudimo boljše življenje v lokalnem okolju. Seveda pa vseh želenih
investicij ne moremo realizirati, kar večinoma z razumevanjem sprejemate.
Poleg večjih investicijskih projektov so za občino pomembne tudi vsebine, ki bogatijo okoljsko in društveno življenje
občanov in občank. Z veseljem smo v sredini oktobra sprejeli že zaporedni četrti naziv Planetu zemlja prijazna občina,
ki potrjuje naše skupno delo na različnih področjih, predvsem trajnostnega delovanja. Več o drugih naših aktivnostih
je v nadaljevanju občinskega glasila.
Ob tej priložnosti vas povabim na prireditve in dogodke, ki jih organizirajo naša društva ter skupine, saj boste s tem
pokazali, da spoštujete njihovo delo in z obiskom razveselili tudi sebe, predvsem pa videli ali slišali kaj lepega in
koristnega.
Ob prihajajočih praznikih in v letu 2014 vam skupaj z občinsko upravo in z Občinskim svetom želim izpolnitev
želja in veliko srečanj z ljudmi, ki jim boste lahko s svojo energijo in močjo stali ob strani, da bodo lažje
prestopili v novo leto.
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17. oktobra 2013 je Občina Vojnik na osrednjem dogodku sejma Narava zdravje v Ljubljani prejela naziv
Planetu zemlja prijazna občina 2013 v kategoriji 5000–10000 prebivalcev. Natečaj organizira društvo Planet
Zemlja.
Občina Vojnik je prejela naziv že četrtič zapovrstjo, kar
pomeni, da smo vseskozi motivirani za nove izzive na področju
ohranjanja narave in varovanja okolja.
Cilj natečaja je večplastni – podatki, ki jih posredujemo
občine, pomenijo dragoceno zbirko informacij sodelujočim
ustanovam pri njihovih poslanstvih, medtem ko občinam
prinašajo priznanje za delo in motivacijo za naprej.
Natečaj je letos odkrival stanje na področju ohranjanja narave
in varovanja okolja znotraj sedmih področij – varovanja gozdov,
ravnanja z odpadki, energetike, trajnostnega turizma, lokalne
samooskrbe, sejemske dejavnosti in okoljskega komuniciranja.


Mojca Skale

O osnutku proračuna 2014 na
25. seji Občinskega sveta
Občinski svetniki so bili na 25. redni seji seznanjeni z osnutkom proračuna za leto 2014 po predhodni razpravi
na odborih in po krajevnih skupnostih. Uvod je podal župan Benedikt Podergajs, ki je povzel izhodišča
in pripombe iz javne razprave, Irena Špegel, vodja finančne službe na Občini, pa je podrobno obrazložila
postavke prihodkov in porabe sredstev v prihodnjem letu.
Oba sta poudarila, da bo potrebno v naslednjem letu varčevati,
saj še ni jasno, kolikšen del sredstev nam bo dodelila država.
Varčevanje je bila tudi rdeča nit odborov, ki so opozarjali na
smotrno in učinkovito porabo sredstev in da se posebej pazi
pri nepotrebnih stroških. To velja tako na ravni občine kot v
Člani občinskega sveta občine Vojnik na seji.

delovanju krajevnih skupnosti. Župan je opozoril tudi na
nadaljno komunalno izgradnjo in da se bodo za zagotavljanje
sredstev potegovali preko ORP.
V razpravi je predsednik Odbora za finance Branko Petre
dejal, da je njihovo delo predvsem spremljanje posamezne
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investicije in njihov zaključek. Ena največjih investicij v občini
je prav gotovo telovadnica pri OŠ Vojnik, zato je potrebno
njen ekonomski učinek kar najbolje izkoristiti z organizirano
vadbo in najemninami za uporabo. Ena tekočih investicij je
tudi izgradnja nadstreška pri zbirnem centru v Vojniku, saj so
težave pri zbiranju odpadkov, ko je slabo vreme in se napolnijo
kontejnerji z vodo, pa tudi uporabniki bodo zaščiteni pred
vremenskimi neprilikami.
Na področju prodaje občinskih zemljišč je potrebno v
drugem letu vložiti več napora in morda kdaj tudi iskati
možnosti kompenzacij namesto plačil, je poudaril župan.
Glede telovadnice je dejal, da ima ta v postavkah svoje
stroškovno mesto, tako da jo ima šola v upravljanju, Občina
pa zaračunava obrabnino za uporabo. Na ta način se pričakuje
prihodek od uporabe telovadnice tako preko društev kot
drugih uporabnikov, saj je potrebno pokrivati stroške delavca,
čiščenja, ogrevanja in elektrike.
Viki Štokojnik, predsednik Odbora za komunalo, je opozoril, da
je prav pri tej dejavnosti najbolj zmanjšan proračun in da že tri
leta ni bilo nobenega asfaltiranja v občini. Na drugi strani pa se
povečujejo sredstva za šport in dotacije gasilskim društvom.
Marjan Kovač, predsednik Odbora za kmetijstvo, je dodal,
da se ne bi smelo že v naprej izkazovati negativno stanje pri
upravljanju s telovadnico. Opozoril je tudi, da so sredstva za
postavitev občinskega šotora ob posameznih prireditvah
zelo visoka, saj gre za porast iz lanskih 10.000 evrov na 18.000
evrov, to pa je vzrok neorganiziranega planiranja dogodkov
tako v krajevnih skupnostih kot društvih. Predlaga, da se v
KS in društvih v okviru teh krajevnih skupnosti dogovorijo in

organizirajo tako, da se bodo prireditve odvijale v zaporedju
v nekem mesečnem obdobju in da uporabniki šotora delno
participirajo pri strošku za postavitev.
Predsednika KS Dušan Horvat in Slavko Jezernik sta opozorila
na pomanjkanje sredstev za komunalo. Ta so na isti ravni kot
letos, zaradi nepredvidenih razmer pa se že sedaj ugotavlja
minus pri doseganju planiranih ciljev.
V razpravi, ki je opozorila še na posamezne pomanjkljivosti,
denarja pa ni, je župan razpravo povzel in obljubil, da bodo
pripombe kar se da upoštevali pri dokončnem oblikovanju
predloga in da bodo odbori posamično in z usklajevanjem
predlagali, občinski svet pa sprejel proračun za leto 2014 v taki
obliki, da bi kar najbolje zadovoljili potrebe na ravni občine in
tudi krajevnih skupnosti.

Jure Vovk

Foto: J. Vovk

O ciljih in potrebah smo s člani Sveta KS odločali na naši septembrski seji, na kateri smo podali predloge plana
investicij za vključitev v proračun za leto 2014.
Spoštovane sokrajanke in
sokrajani, bralke in bralci
Ogledala!
Kmalu se bo še enemu
letu iztekel čas, zopet bo
mo delali inventuro in si
postavljali nove cilje
Plan je obsežen, saj je na
področju naše krajevne
skupnosti kljub nekaterim
uresničenim večjim investici
jam - dokončani telovadnici,
pričetku izgradnje kanalizacije Arclin in vodovoda
Predsednica KS Vojnik,
Tomaž še veliko planiranih
Lidija Eler Jazbinšek
in potrebnih investici
jskih vlaganj na področju
družbenih dejavnosti, izgradnje komunalne infrastrukture ...
Vse zaznane potrebe smo zapisali v plan, saj je to prvi pogoj,
da imajo možnost uresničitve. Drugi, mnogo težji pa je vkl
jučitev v proračun z zagotovitvijo finančnih sredstev, da se
projekt izvede.
V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje pričete rekonstrukcije mrliške vežice z ureditvijo fasade na dograjenem delu
in z opremo kuhinje, nadaljevanje izgradnje vodovoda na
območju Tomaža, pričetek izgradnje kanalizacije iz Arclina
proti Konjskemu. Še vedno pa nam ostajajo nerešeni vodovodi
za območja Razgorc, Gabrovca, Sp. Slemen in Hrastnika. Kljub
veliki angažiranosti krajanov Pristave pa je trenutno ta kanal
izacija zapisna v planu, vendar na žalost finančnih sredstev v
proračunu za ta projekt trenutno še ni zagotovljenih. Izgradnja

pločnikov in kolesarskih stez se nam tudi izmika.
Zagotovljena sredstva so namenjena še za redno gramoziranje
in vzdrževanje makadamskih cest.
Ob tem bi se zahvalila vsem tistim krajanom, ki nam s svojim
delom mnogokrat priskočite na pomoč, sami vzamete lopato
v roko in zakrpate uničeno cesto, pri tem pa uporabite mate
rial, ki ga je voda zaradi svoje moči prestavila. Tudi zaradi vas
in vašega vloženega dela lahko popravimo kakšno cesto več.
Predstavila sem vam le investicije, ki so predvidene v pro
računu. V primeru pridobitve dodatnih finančnih sredstev pa
bomo z veseljem dodali še kakšno že planirano in v planu zapi
sano investicijo.
V mesecu oktobru smo izvedli sestanek z izvajalci zimske
službe - Boštjanom Slemenškom, Maksimiljanom Lipovškom,
Martinom Kukovičem, Francijem Landekerjem, Jurijem Sitar
jem in Marjanom Jakšetom, ki bodo v času zimskih razmer
skrbeli za prevoznost naših cest. Da pa bo to lahko potekalo
čimbolj nemoteno, prosim lastnike zemljišč ob javnih poteh,
da - kolikor je le mogoče - obrežejo veje ki segajo v cestno telo,
vse krajane pa, da ob sneženju svojih vozil ne puščate ob
javnih poteh, saj boste s tem tudi vi pripomogli k neovirani iz
vedbi zimske službe.
Bližajo se prazniki, ko si bomo vzeli nekaj več časa za pogovor,
si pogosteje segli v roke in izrekli lepo besedo, voščilo. Morda je
to čas, ko bomo zbrali moč in pristopili do sočloveka, ki je sam,
ali soseda, s katerim že dolgo nismo spregovorili zaradi davno
izrečene besede. Želim vam, da vam v letu 2014 uspe živeti življenje, kot ste si ga zamislili, in videti odsev sreče tudi v drugih.


Lidija Eler Jazbinšek, predsednica sveta KS Vojnik
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Krajevna skupnost Nova Cerkev
z novimi cilji v leto 2014
Ko se zaključuje neko obdobje, se velikokrat oziramo nazaj po tistem, kar je
bilo dobro opravljeno, hkrati pa načrtujemo aktivnosti, ki jih je še potrebno
urediti. Pomembna naloga Krajevne skupnosti je sodelovanje pri upravljanju
lokalnih zadev, oblikovanje potreb in zastopanje interesov prebivalcev.
V povezavah s to nalogo
smo člani Sveta KS na 15.
redni seji 17. oktobra 2013
potrdili predlog plana in
vesticijskih del na območ
ju KS Nova Cerkev za vkl
Slavko Jezernik
jučitev v proračun 2014. S
predsednik KS Nova Cerkev.
člani Sveta KS smo pred
lagali naslednje investicije:
• Dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Lemberg - Nova
Cerkev,
• Izgradnja kanalizacije Socka-Razdelj-Nova Cerkev,
• Izgradnja kanalizacije Razdelj –Polže,
• Obnova severnega dela fasade in zamenjava strešne kri
tine na šoli v Novi Cerkvi,
• Ureditev malega travnatega igrišča za mali nogomet pri
telovadnici v Novi Cerkvi,
• Obnova in razširitev vodovoda v Trnovljah pri Socki s
priključitvijo na javni vodovod - VO-KA Celje ter postavit
vijo hidrantnega omrežja,
• Dokončna ureditev parkirnega prostora pri šoli in
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi - polaganje robnikov
in asfaltiranje,
• Nadaljevanje izgradnje drugega dela pločnika v Novi
Cerkvi v dolžini 80 m (od Centra, pri Prekoršek do trafo
postaje) ter odkup zemljišča in ureditev,
• Odkup zemljišča za izgradnjo pločnika od Koprivnika do
osnovne šole Socka v dolžini 100 m,
• Odkup zemljišča pri šoli v Socki za potrebe igrišča
(Korošec-po sprejetem prostorskem planu občine Vojnik),
• Odkup zemljišča in izdelava projektov za izgradnjo igrišča
v Lembergu (zemljišče last Šumer),
• Izgradnja novega betonskega mostu Polže-ZlatečeHomec,
• Izgradnja novega betonskega mostu v Lembergu (pri Fe
licijan, Lemberg 12/a),
• Dokončna ureditev varne šolske poti v Socki (od avto
busne postaje do hiše, Socka 64/b-Špegelj) in prehoda za
pešce (od hiše Socka 64/b-Špegelj do šole),
• Ureditev dveh avtobusnih postaj v Novi Cerkvi in
postavitev utic pri poslovnem objektu za smer Dobrna Celje ter odkup zemljišča, last Ivana Ravnaka,
• Ureditev avtobusne postaje pri trgovini v Socki (odkup
zemljišča Skaza),
• Dokonča ureditev društvenih prostorov-II. faza za potre
be godbe, štajerskih rogistov, mladine, pevcev, turistične
ga društva,
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• Novi prostori Krajevne skupnosti Nova Cerkev v poslov
nem objektu Ivana Ravnaka (stari prostori v stavbi Nova
Cerkev 22, so težko dostopni starejšim ljudem zaradi sto
pnišča, preuredila bi se za prepotrebna stanovanja),
• Ureditev prostorov v stavbi Nova Cerkev 22 za novo
društvo upokojencev v Novi Cerkvi (prostori, ki jih sedaj
uporablja pošta za skladiščenje),
• Ureditev društvenih prostorov v Socki nad telovadnico za
potrebe KUD Socka, Folklorne skupine, Etno glasbene sk
upine Vrajeva peč, mladine in športnega društva Socka,
• Postavitev reflektorjev na igrišču v Novi Cerkvi,
• Zamenjava 28 dotrajanih stebrov javne razsvetljave v
Novi Cerkvi,
• Polaganja betonskih plošč na novem delu pokopališča
Nova Cerkev,
• Ureditev strehe na Mrliški vežici v Novi Cerkvi (zamenjava
celotne kritine in žlebov ter po potrebi tudi les),
• Obnova strešne kritine –šola Socka,
• Asfaltiranje javnih poti v KS po pripravljenem planu Kraje
vne skupnosti Nova Cerkev.
Plan, ki smo ga zastavili že v začetku našega mandata, spro
ti dopolnjujemo. Z velikim veseljem pa označujemo opravl
jena dela ali uresničene investicije, ki pa jih brez podpore
zaposlenih na občini, članov občinskega sveta in župana ne
bi bilo. Ob iztekajočem se letu se želim zahvaliti vsem čla
nom Sveta KS, članom društev in organizacijam v kraju ter
vsem krajankam in krajanom, ki ste na kakršen koli način
pomagali pri uspehih KS Nova Cerkev. Zahvaljujem se tudi
občinski upravi, članom občinskega Sveta in županu za ko
rektno sodelovanje.


Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

Ob iztekajočem se letu in bližajočih
se božičnih in novoletnih praznikih
vam želim v imenu Sveta KS Nova
Cerkev kakor tudi v svojem imenu obilo zdravja miru
in medsebojnega razumevanja, osebnih in poslovnih
uspehov ter srečno in uspešno v letu 2014.

V okviru krajevnega praznika v mesecu juliju se organizira
vsakoletno srečanje starejših krajanov, predsednik
Krajevne skupnosti Nova Cerkev Slavko Jezernik skozi vso
leto obišče starejše krajane ob visokih jubilejih - 80, 90
let. Ob tej priložnosti jim vošči za častitljivi jubilej in izroči
simbolično darilo. Na obisku se pridruži tudi ansambel
Tapravi gasilci (Jure, Nejc in Matej), ki slavljencem zaigrajo
na harmoniko in jim polepšajo njihov dan.
Veliko starostnikov v Krajevni skupnosti Nova Cerkev živi
doma in želi tudi starost preživeti tam. Mogoče se celo bojijo
potarnati o svoji osamljenosti, da si ne bi mislili, da življenja
na ta način ne zmorejo več. Mogoče so osamljeni ali pa bi
potrebovali le kakšno majhno pomoč, pa bi bilo njihovo
življenje dosti lepše in lažje. Kako bi bili njihovi dnevi bolj
sončni in koliko več energije bi imeli, če bi vedeli, da niso sami,
da jim ob strani stojijo ljudje, ki jim je mar za njih.
Ob obisku smo spoznali, da so ti ljudje polni energije in se
radi udeležujejo dejavnosti. Vsaka njihova pripoved bi lahko
bilo posebno poglavje v romanu življenja. Po pogovorih smo
ugotovili, da so starostniki tisti, ki so zadovoljni z majhnimi
in zato vredni velikega. Po srcu so dobri, prijazni, preprosti in
skromni ljudje, ki imajo nekaj, kar bi jim lahko marsikdo zavidal.
Ceniti znajo življenje, drug drugemu prisluhniti in si pomagati.

Najstarejši krajanki sta Pavla Štepihar, ki prebiva v Špesovem
domu Vojnik (95 let), in Štefanija Arlič iz Nove Cerkve (94 let).
Vsem jubilantom želimo obilo zdravja ter zadovoljstva v želji,
da se v letu 2014 zopet vidimo ob srečanju starejših krajanov
ob krajevnem prazniku KS Nova Cerkev.



Krajevna skupnost Nova Cerkev
Foto: J. Vovk

Pokopališke in pogrebne
dejavnosti v Novi Cerkvi

Krajevna skupnost Nova Cerkev obvešča vse krajane in
krajanke, da je bila na osnovi razpisa podeljena koncesija
za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje
pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti za
pokopališče Nova Cerkev. Izbrana je bila Pogrebna služba
Raj, d. o. o., iz Škofje vasi.

Sedež pogrebne služba Raj, d. o. o., v Vojniku.

Pogrebna služba Raj, d. o. o., prevzame vse obveznosti, ki jih
je do sedaj izvrševala KS Nova Cerkev (izdajanje računov in
sklepanje pogodb za najem grobnih prostorov, izdajanje
računov za stroške ob pogrebu, čiščenje in vzdrževanje
pokopališča …). Zato vas prosimo, da se v tem primeru obrnete
na zgoraj navedeno pogrebno službo (041-648-106).
Na srečanju starejših krajanov Nova Cerkev.

Jubilanti v letu 2013 so naslednji:
- Frančiška Šilih iz Nove Cerkve (80 let),
- Alojz Ogrizek iz Nove Cerkve (80 let),
- Olga Oprčkal, stanujoča v Domu za starejše Velenje (80 let),
- Ljudmila Grm iz Zlateč (80 let),
- Bronislava Delčnjak iz Socke (80 let),
- Ana Čerenjak iz Homca (80 let),
- Viktor Senič iz Straže pri Novi Cerkvi (80 let),
- Friderika Plešnik iz Vin (80 let),
- Frančiška Vivod iz Homca (80 let),
- Ludvik Delčnjak iz Socke (80 let),
- Marija Kamenik iz Vizor (80 let),
- Kristina Skutnik iz Homca (80 let),
- Regina Schulz iz Lemberga (80 let),
- Jože Veranič iz Nove Cerkve (90 let),
- Matilda Maček stanujoča v Domu za starejše Štore (90 let),
- Karel Šilih iz Nove Cerkve (90 let),
- Neža Legvart, stanujoča v Jožefem domu Celje (90 let).




Krajevna skupnost Nova Cerkev
Foto: J. Vovk

Zimska služba v Novi Cerkvi
Krajevna skupnost Nova Cerkev je imela 15. 10. 2013 sestanek
z izvajalci za opravljanje zimske službe na javnih poteh in
lokalnih cestah za sezono 2013-2014. Določili smo relacije za
posipavanje in pluženja, večjih sprememb od preteklih let ni.
Prosimo vse krajanke in krajane, da so v zimskih razmerah strpni
in potrpežljivi do izvajalcev, saj delajo s polno zmogljivostjo, a
vseh relacij se naenkrat ne da posuti in očistiti.
V nujnih primerih lahko pokličite na naslednje telefonske
številke:
1. KS Nova Cerkev, 03/781-20-50,
2. Predsednik Sveta KS Nova Cerkev, 041-763-394
3. Predsednik komunalne komisije KS Nova Cerkev, 041621-659


Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

LOKALNE SKUPNOSTI

Obisk starejših krajank in
krajanov v KS Nova Cerkev

LOKALNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Frankolovo
V mesecu oktobru 2013 je Svet KS Frankolovo na svoji redni seji obravnaval plan najnujnejših investicij v KS, ki
naj bi se upoštevale pri pripravi proračuna Občine Vojnik za leto 2014. Plan smo posredovali na Občino Vojnik.

Dušan, Horvat,
predsednik KS Frankolovo

• Zunanja ureditev prireditvenega Paviljona v graščinskem parku na Frankolovem (zunanja ureditev priredit
venega Paviljona z ureditvijo dovozne ceste, odvodnjavanja
in asfaltiranja do igrišča)
• Mrliška veža Črešnjice (ureditev ogrevanja prostorov
mrliške veže in popravilo obstoječega pokopališkega zidu)
• Ureditev pokopališča in mrliške veže Frankolovo (zamen
java tlakovcev in rešetke na poti iz starega dela na novi del
pokopališča, popravilo obstoječega zidu pri stari šoli na

Frankolovem ter ureditev ogrevanja v mrliški veži)
• Igrišče pri Osnovni šoli Frankolovo (izdelava projekta)
• Vrtec Frankolovo (izdelava projekta za nov vrtec pri OŠ
Frankolovo)
• Izgradnja kanalizacija Frankolovo (izgradnja kanalizacije
ter izdelava manjkajoče dokumentacije)
• Oskrba s pitno vodo na Frankolovem (vrtina in vodovod
Lindek-Beli potok, vodovod Brdce in vodovod Straža pri
Dolu
• Zunanja ureditev KS Frankolovo
• Notranja ureditev prostorov KS Frankolovo
• Asfaltiranje cest po planu KS Frankolovo
• Sanacija asfaltnih površin v KS Frankolovo
• Izdelava projekta sanacije ceste Frankolovo - odcep Lipa
• Vzdrževanje makadamskih cest ter čiščenje obcestnih
jarkov
• Dobava in montaža odbojnih cestnih ograj na kritičnih
odsekih cest
• Nabava in postavitev cestnih ogledal ter smernih tabel
za naselja
• Ureditev pločnika ob magistralni cesti (pločnik od stano
vanjske hiše Žerovnik do odcepa za Rakovo Stezo).


Dušan Horvat, predsednik Sveta KS

Bodimo pripravljeni
Zakorakali smo v jesenski čas, zato je prav, da se pravočasno pripravimo na zimo, ko se na javnih poteh izvaja zimska
služba. Že vrsto let izvajalci zimske službe opozarjajo, da je
na nekaterih odsekih oteženo pluženje oziroma posipan-

ČESTITKA
Bliža se najlepši čas v letu, čas, ko se spominjamo
preteklosti in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo
pričakovanja.
V imenu Sveta krajevne skupnosti Frankolovo vam
želim miren in vesel Božič ter srečno in zdravo Novo
leto 2014.					

Dušan Horvat

predsednik sveta KS Frankolovo

je cest. Velik problem predstavljajo drevesa ob cestah in
postavljeni pastirji, ki ovirajo izvajalce del in jim posledično
povzročajo škodo na delovnih strojih. Ob večjih snežnih padavinah in žledu so ceste marsikje skoraj neprevozne.

Pričakujemo vaše sodelovanje in razumevanje.



Dušan Horvat, predsednik Sveta KS
Foto: J. Vovk

Podelitev koncesije
Krajevna skupnost Frankolovo obvešča vse krajane in krajanke, da je bila na osnovi razpisa podeljena koncesija za
izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč
ter pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališče
Frankolovo in Črešnjice.
Na razpisu je bila izbrana Pogrebna služba Raj, d. o. o., iz Škofje
vasi, ki z novim letom prevzame vse obveznosti, ki jih je do sedaj
izvajala KS Frankolovo (izdajanje računov in sklepanje pogodb
za najem grobnih prostorov, izdajanje računov za stroške ob
pogrebu, čiščenje in vzdrževanje pokopališča …).
Zaradi tega vas prosimo, da se od 1. januarja 2014 dalje za
vse informacije in usluge s tega področja obrnete na zgoraj
navedeno pogrebno službo.
Kontakt GSM: 041 648 106



Krajevna skupnost Frankolovo
Foto: J.Vovk

Zimska služba
na Frankolovem
Na redni seji Sveta Krajevne skupnosti Frankolovo, ki je
bila v mesecu oktobru, smo člani sveta KS na sestanek povabili izvajalce zimske službe, ki v zimskih razmerah skrbijo, da so ceste na našem področju normalno prevozne.
Pretekla sezona je bila
zelo zahtevna, saj so
bile snežne padavine
obilnejše od povpreč
ja. Člani sveta KS smo
bili z opravljenim de
lom naših izvajalcev
zelo zadovoljni. Zah
valili smo se jim za
korektno sodelovanje
v upanju, da tudi v prihodnje vsi skupaj v času zime zagotovimo
optimalno prevoznost krajevnih cest.
Sledil je delovni pogovor, kjer smo vsi prisotni ugotavljali
določene pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti v smislu

čim boljšega in učinkovitejšega opravljanja zimske službe v
naši krajevni skupnosti.
Na osnovi tega razgovora smo vam po pošti poslali obvestilo,
v katerem smo vas prosili, da v okviru svojih zmožnosti po
magate pri zmanjšanju nepotrebnih nevšečnosti, ki ovirajo
normalno izvajanje zimske službe.
O tej priložnosti se v imenu članov sveta KS zahvaljujem vsem,
ki ste omenjeno obvestilo upoštevali in s tem izboljšali razmere
našim oračem.
Kritične odseke, ki še vedno niso primerno urejeni, bomo po
skušali reševati sproti, če bo nujno potrebno.
Obveščamo vas, da soli v vrečkah ne bomo več delili na sedežu
KS, temveč bo to mogoče dobiti pri pokritem skladišču pes
ka in soli, ki smo ga lani zgradili pri starem bazenu v smeri
Bezenškovo Bukovje.
Zavedamo se, da je dobro delujoča zimska služba velikega
pomena za vse krajane. Poudariti pa moramo, da je nemogoče
zagotoviti prevoznost vseh cest v istem času, zato vas prosimo
za strpnost in razumevanje.
Vsem krajanom želimo v zimskih mesecih varno vožnjo in strp
nosti do vseh udeležencev v prometu.


Dušan Horvat, predsednik Sveta KS

Obisk starejših krajanov v
KS Frankolovo
Poleg organizacije vsakoletnega srečanja starejših krajanov v okviru praznovanja krajevnega praznika v mesecu
maju Krajevna skupnost Frankolovo in Župnijska Karitas
Frankolovo skozi vso leto obiskujemo starejše krajane ob
visokih jubilejih (90 in več let). Ob tej priložnosti jim voščimo za častitljiv jubilej, izročimo simbolično darilo, nakar
sledi prijeten in zanimiv pogovor.
Slavljenci nam z veliko
radostjo in nasmeškom
pripovedujejo o dogodkih
iz mladosti, o starostnih
težavah, o svojih najbližjih
in občutkih, ki zaznamuje
jo jesen življenja starostni
ka, ki mu je uspelo dožive
ti tako visok jubilej.
Letošnjega prvega slavljenca smo obiskali v Špesovem domu
Vojnik, to je bil 91-letni Franc Štante iz Podgorja pod Čerinom. V
mesecu maju smo obiskali gospo Ano Skaza (93 let) v Špesovem
domu in Marijo Jakop (92 let) iz Dola pod Gojko. V mesecu no
vembru in decembru pa smo obiskali Terezijo Skale, ki živi pri
hčerki v Celju, Marijo Petrej (91 let) iz Dola pod Gojko, Veroniko
Šibanc (92 let) iz Zabukovja in Nežo Kveder (92 let) iz Brdc.
V prijetni družbi naših slavljencev je čas hitro minil. Slovo je bilo
prijetno, polno zadovoljstva in hvaležnosti, v naših srcih pa pri
jeten občutek, da smo storili dobro delo. Velikokrat se ne zaveda
mo, da lahko drug drugemu z majhno pozornostjo in preprostim
pogovorom polepšamo dan in vlijemo upanje za naprej.
Vsem jubilantom želimo še obilo zdravja, v želji, da se v nasledn
jem letu zopet vidimo in da skupaj preživimo nekaj prijetnih tre
nutkov. Še na mnoga leta!



Krajevna skupnost Frankolovo
Župnijska Karitas Frankolovo
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Zaradi tega naprošamo vse lastnike zemljišč ob javnih poteh,
da - kolikor je mogoče - sami obrežejo veje in odstranijo pastir
je, ki segajo v cestno telo.
Predlagamo, da skupaj s predstavniki KS Frankolovo na posa
meznih območjih uskladimo izvajanje najnujnejših del na cest
nih trasah, ki bodo zagotavljale nemoteno izvajanje zimske
službe. V primeru, da ne boste pristopili k ureditvi omenjenih
del, bodo dela izvedli delavci režijskega obrata na Občini Vojnik.
Vse krajane prosimo, da ob sneženju ne puščajo svojih avto
mobilov ob javnih poteh, ker s tem povzročajo težave pri izva
janju zimske službe.

GOSPODARSTVO

Spodbujanje podjetništva tudi
v Odboru za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik je tudi letošnje leto uspešno pomagal s svojimi razpisi
tako društvom, ki delujejo na področju turistične promocije, kot tudi obstoječim gospodarstvenikom in
novo nastalim podjetnikom.
Na področju društvenih aktivnosti smo preko javnega razpisa
sofinancirali društva TKD Globoče Dedni vrh, Društvo talon
Frankolovo,TD Vojnik, TD Frankolovo, TD Nova Cerkev v skupni
višini 12.000 EUR, višina točke pa je bila vredna 32,43 EUR. Na
podlagi javnega razpisa so sofinancirani prijavljeni programi
društev - to so številne prireditve, sodelovanje s šolami in
vrtci, skrb za okolje, ohranjanja kulturne dediščine, razna
izobraževanja ipd.

bodo dale zagon našemu gospodarstvu, čim boljšo turistično
sezono in zadovoljstva naših gostov, uspešnih študentov,
obiskanih dogodkov … Naj bo vaše leto raznoliko leto.



Petra Pehar Žgajner
Foto: J. Vovk

Suša 2013
Občinska komisija za odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč, natančneje strokovna članica komisije s področja
kmetijstva, ga. Vesna Mazej Ušen, svetovalka iz KGZS Celje,
si je na območju občine Vojnik ogledala posledice škode, ki
jo je na kmetijskih kulturah povzročila letošnja suša.
Komisija je s svojimi ugotovitvami seznanila regijsko komisijo,
ta pa državno. Po obravnavi na Vladi RS smo s strani Ministrstva
za obrambo in Upravo za zaščito in reševanje, OE Celje, prejeli
sklep o pričetku ocenjevanja škode.
Vloge smo zbirali za prizadeta območja vseh katastrskih občin,
in sicer na prizadetih kulturah, ki so: koruza, koruza za silažo,
trajno travinje, intenzivni nasadi jablan in breskev, travniški
sadovnjaki, TDM, krompir ...

TD Nova Cerkev, organizator vsakoletne folklore.

Z naslova Javnega razpisa za spodbujanje podjetništva v
občini Vojnik za leto 2013 smo razdelili 17.500 EUR, in sicer
smo ta sredstva razdelili med 20 prejetih vlog. Sofinancirali
smo tako 10 novo nastalih delovnih mest, 7 samozaposlitev
ter pokrili del stroškov izdelave projektne dokumentacije in
investicijskega programa. Zaradi velikega števila vlog je bil
odstotek sofinanciranja 67,08 %.
V okviru aktivnosti Odbora za gospodarstvo in turizem
Občine Vojnik smo sofinancirali tri kadrovske štipendije
Regijske štipendijske sheme Savinjske regije 2013/2014.
Obnovili smo table naravnih vrednot v Novi Cerkvi, te so bile
nekatere dotrajane, največ pa jih je bilo uničenih. Na novo
smo označili kolesarske steze, sodelovali s promocijskim
materialom in našimi ponudniki na MOS-u, v medijih objavili
reklame, vzpostavili Wi-Fi točki na območjih Nove Cerkve in
Frankolovega.
Konec letošnjega leta pa se veselimo izdaje čisto novega
turističnega prospekta občine Vojnik, ki bo še dodatno
pomagal k promociji občine in naših ponudnikov. V začetku
bosta izšli slovenska in angleška različica prospekta, v letu
2014 pa planiramo še nekaj drugih tujejezičnih izvodov.
V prihajajočih prazničnih dneh vam izrekamo obilo lepih želja.
V letu 2014 pa vam želimo čim več novih poslovnih idej, ki
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Prejeli smo preko 150 vlog, katerih ocenjena vrednost
Občinske komisije znaša preko 400.000 EUR škode, sedaj te
vloge v obravnava Regijska komisija za ocenjevanje škode,
v nadaljevanju postopka pa bodo te vloge obravnavali na
Agenciji za kmetijske trge RS in oškodovance s sklepi o
določitvi višine škode seznanili predvidoma naslednje leto.
Marjan Kovač, predsednik Komisije za odpravo posledic
naravnih in drugih nesreč Občine Vojnik


Petra Pehar Žgajner

V letošnjem letu se izvaja obnova vodovoda in kanalizacije v Čufarjevi in Kašovi ulici v Vojniku, prav tako
pa se na tem območju obnove vodovoda in kanalizacije je hkrati izvaja obnova vozišča.
Predvidena je obnova vozišča na območju obnove kanalizacije
in vodovoda. Obnova zajema:
Čufarjeva ulica: L = 161.14 m
Kašova ulica: L = 128.56 m
Skupaj L = 289.70 m
Predvidena trasa ceste se niveletno ne spreminja glede na
obstoječo cesto. Trasa obstoječe ceste v Čufarjevi in Kašovi
ulici se z obnovo lokacijsko ne spreminja.
Odvodnjavanje ceste se bo izvedlo z izvedbo mulde š = 0,50
m, ob cesti, oziroma v Čufarjevi ulici do stacionaže km 00+135
v osi ceste. Meteorne vode iz mulde se preko peskolovov z
LTŽ rešetkami z usedalnikom, ter peskolovov z vtokom pod
robnikom, vodijo v obnovljen mešan kanal.
Predmet projekta obnove je vodovod in kanalizacija na
območju:
-	 V Čufarjevi ulici od Prušnikove ulice do Kašove ulice v dolžini
cca.165.97 m
-	 V Kašovi ulici od Čufarjeve ulice proti vzhodu v dolžini.114,20
m;
- Skupno predvidena obnova znaša 280,17 m.
Predvidene so duktilne cevi z neizvlečljivim spojem iz
nodularne litine.
Na nove cevovode se prevežejo vsi hišni priključki.

Obnova kanalizacije
Izvedla se bo obnova dotrajane obstoječe kanalizacije V
Čufarjevi in Kašovi ulici:
-	 v Čufarjevi ulici v dolžini cca. 82,56 m (od J5 do J9),
-	v Kašovi ulici od Čufarjeve ulice proti vzhodu v dolžini
cca.117,26 m.
-	 Skupno predvidena obnova znaša 199,82 m.
Na predvideno kanalizacijo se prevežejo vsi obstoječi hišni
in ostali priključki (odvodnjavanje, peskolovi)!



Anton Preložnik
Foto: J. Vovk

Izgradnja kanalizacije
v Vojniku
V mesecu septembru smo vas seznanili, da je bila podpisana
pogodba za projekt “Izgradnja kanalizacije v občini Vojnik.”
Izvajalec Gradnje Žveplan, d. o. o., dela izvaja po terminskem
planu. Opravljena je bila tudi administrativna kontrola s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za leto 2013
so bila počrpana sredstva MGRT-ja v vrednosti 295.443,00
EUR. Skupna vrednost v letu 2013 je 380.000,00 EUR.
Izvedla se je trasa kanalizacije naselje Arclin Kanal 8 in Arclinska
cesta. Dolžina kanalizacije so bo podaljšala zaradi umika trase
kanalizacije ob rob parcele in dodatnih dveh jaškov.
Razlog spremembe: trasa kanalizacije se je spremenila na željo
lastnikov parcel. Sprememba je nastala pri kanalizaciji Kanal 8,
na parc. št. 60/1, k. o., Arclin na kanalu 8.3. Med jaškoma RJ7.2
in RJ7.3 je nastal nov jašek RJ7.2.d.
Sprememba je nastala tudi na parc. št. 50/4, k. o. Arclin, med
jaškoma RJ14 in RJ15. Trasa se je pomaknila ob rob parcele.
V letu 2014 bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije Pot v
Lešje in Konjsko. Dela naj bi bila zaključena do 30. 6. 2014.


Vesna Poteko, mag.

Zaključevanje gradbenih del.
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GOSPODARSTVO

Obnova vodovoda, kanalizacije,
priključkov in ceste

GOSPODARSTVO

Kmetijstvo in razvoj podeželja
v letu 2013
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je tudi v letošnjem letu pomagal s svojimi javnimi razpisi tako
društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, kot tudi kmetijskim gospodarstvom pri naložbah. Tako
smo letošnje leto izvedli dva javna razpisa, in sicer za kmetijska gospodarstva in za društva s področja
kmetijstva.

Čebelarstvo, eno pomembnejših kmetijskih dejavnosti.

Na javni razpis za kmetijska gospodarstva smo prejeli 34
vlog, od tega jih je 30 svoje naložbe realiziralo. Sofinancirali
smo 28,33 % oz. maksimalno 2.500,00 EUR naložbe. Višina
razpisanih sredstev je znašala 57.000 EUR. Na razpis za
kmetijska društva se je prijavilo 6 društev, katerih vloge so
bile popolne. Vsa društva so skupaj zbrala 225 točk, in tako je
vrednost točke znašala 22,22 EUR. Višina razpisanih sredstev je
znašala 5.000 EUR. Prednost so imela društva občine Vojnik. V

okviru svojih aktivnosti smo sodelovali na različnih dogodkih
naših društev, sodelovali na natečaju Čebelam prijazna občina
2013 (rezultati bodo znani v začetku meseca decembra), se
aktivno vključevali kot partnerji v projektu, ki so sofinancirani
s strani Leader sredstev (v letu 2014 bomo z naslova projekta
promocije samooskrbe kupili in del stroška pokrili s sof. nove
stojnice), pomagali pri organizaciji brezplačnega predavanja
za naše kmetovalce na temo jagodičevja v KUD Vojnik ipd.
Leto 2014 prinaša novo finančno perspektivo 2014-2020
in s tem tudi spremembe na področju razvoja podeželja in
sofinanciranja kmetijskih gospodarstev. Do konca leta 2014
bomo morali pripraviti nov pravilnik, ki bo določil merila in
kriterije za dodelitev nepovratnih sredstev skladno z RPP 20142020. Pristopili bomo k pripravi nove Lokalne strategije, ki bo
osnova za sofinanciranje projektov »Leader« in aktivnosti, ki jih
peljemo skupaj z lokalno akcijsko skupina Društvo raznolikost
podeželja občin Celje, Štore, Laško in Vojnik. Trenutno občina
Vojnik predseduje upravnemu odboru društva in tako bo še
vso naslednje leto.
V prihajajočih prazničnih dneh vam želim obilo veselja in naj
bo narava radodarna v letu 2014.
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik


Petra Pehar Žgajner

Kakšne so možnosti

za preusmeritev lastne kmetije v ekološko kmetovanje ?
Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje je proces, v katerem na kmetiji prilagodimo kmetovanje
zahtevam ekološkega kmetovanja. Tako rečemo obdobju, ko kmetija prilagaja način kmetovanja, obdobje
preusmeritve, ki ob zaključku in uspešni prilagoditvi kmetovanja kmetiji na osnovi pridobljenega
certifikata s strani pooblaščene kontrolne organizacije omogoča uporabo naziva ekološka kmetija in
prodajo pridelanih pridelkov in izdelkov z oznako ekološki. Odločitev naj temelji na osnovi korakov, ki so
navedeni v nadaljevanju članka.
Zbiranje informacij. V fazi pred preusmeritvijo je najpomem
bnejša prava in realna informacija, na osnovi katere se boste
nato na kmetiji lahko odločili. Viri informacij so lahko različni.
Tako lahko informacije najdete na spletu, v različni literaturi,
pri sosednjih kmetijah, ki na ta način že kmetujejo, in drug
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je. Seveda velikokrat na osnovi pridobljenih informacij na
kmetiji nastanejo vprašanja in dileme, ki so ozko vezane na vaš
način kmetovanja in jih je potrebno razrešiti pred vstopom v
ekološko kmetovanje. Pri tem velikokrat pomaga posvet z do
brim poznavalcem ekološkega kmetovanja. Tako je najbolje,

Glavne zahteve pri rastlinski in živinorejski proizvodnji
RASTLINSKA PROIZVODNJA
+ Organska (živinska ali rastlinska) gnojila-kompostiran hlevski
gnoj, rastlinski material ipd.
+ Dovoljena gnojila v ekološki pridelavi
+ Preprečevanje razvoja škodljivcev in bolezni (kolobar, us

trezne sorte, varstvo rastlin na osnovi dovoljenih pripravkov za
ekološko kmetovanje ...)
+ Ekološka semena in sadike
+ Brez gensko spremenjenih organizmov
ŽIVINOREJSKA PROIZVODNJA
+ Reja, prilagojena etološkimi zahtevam posameznih vrst živali
(prosta reja, izpust, paša …)
+ Majhne kmetije do 20 GVŽ iz govedi (izjema) – paša, ureditev
zimskega izpusta, ustrezen hlev, možnost privezovanja govedi
v zimskem času
+ Ekološka krma
+ Upoštevanje zahtev za posamezne vrste živali (kokoši,
prašiči, govedo …)

Prosta reja

Interesne povezave na področju ekološkega kmetovanja.
V Sloveniji je tudi vse več interesnih povezav, ki nudijo svojim
članom informacije o ekološkem kmetovanju. Tako so organi
zirana številna regijska združenja ekoloških kmetov, kot tudi
Zveza Biodar na nivoju Slovenije, biodinamična društva Ajda in
drugi. Na področju savinjsko-koroške regije deluje Združenje
ekoloških pridelovalcev in predelovalcev deteljica. Tudi tu se
lahko oskrbite z informacijami. Predvsem pa je pomembno, da
ne ostane nerešena nobena dilema ali vprašanje, saj ugotavl
jamo, da se v praksi včasih pojavljajo določene napačne ra
zlage zahtev ekološkega kmetovanja in s tem onemogočajo
odločitev na osnovi jasnih in pravih informacij.
V kolikor vas zanima tovrstno kmetovanje, je najbolje, da se pri
javite na izobraževanje, ki ga bomo organizirali v prihodnjem
letu, in z vašim območnim kmetijskih svetovalcem izoblikujeta
način, ki vam bo omogočal čim širši nabor informacij o tej obliki
kmetovanja (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, prijava, …).
POMEMBNO PRI VKLJUČITVI V EKOLOŠKO KMETOVANJE
+ Zbiranje informacij (izobraževanje, svetovanje na kmetiji,
splet , obisk ekoloških kmetij …)
+ Prijava v kontrolo do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto
pri kontrolni organizaciji za ekološko kmetovanje
+ Prilagoditev kmetije standardom
+ Pridobivanje dodatnih plačil iz programa razvoja podeželja
+ Pridobitev certifikata
+ Trženje (oblikovanje ponudbe in trženje)

Rastlinski pridelki





Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.,
svetovalec specialist II za ekološko kmetovanje,
KGZS - Zavod CE
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da se obrnete na kmetijskega svetovalca iz vašega območja,
ki vam bo poleg zahtev ekološkega kmetovanja predstavil
tudi vse druge podlage, kot na primer pridobivanje plačila,
ureditev kmetijskih zemljišč pred vstopom, kontrolni sistem,
kombinacija različnih podukrepov kmetijsko okoljskega pro
grama, možnosti izobraževanja itd.). Lahko vam pomaga tudi
ekološki kmet iz vaše soseščine, kjer boste dobili predvsem
vpogled v prakso posameznega kmetijskega obrata in konk
retne izkušnje posameznika v tem procesu.
Ker je najbolj intenziven del vegetacije za nami in je pred nami
jesensko-zimsko obdobje, v katerem običajno poskrbimo
tudi za dodatno izobraževanje na kmetiji, je morda sedaj čas,
da obiščete katero od ekoloških kmetij, poiščete informacije
in se končno obrnete tudi na vašega kmetijskega svetovalca.
Določene dileme je velikokrat najlažje razrešiti na kmetiji, zato
je najbolje, da se dogovorite za obisk in svetovanje. Iz prakse
lahko rečemo, da velikokrat ob razgovoru in ogledu kmeti
je odpremo še številna druga vprašanja, ki se navezujejo na
obstoječo prakso kmetovanja in so pomemben predpogoj
ekološkemu kmetovanju ali osnovnemu kmetovanju, ki ga že
izvajate na vaših kmetijah.
V jesensko zimskem času na kmetijsko gozdarskih zavodih orga
niziramo tudi številna ciljna izobraževanja, na katere povabimo
vse, ki ste izrazili zanimanje za to vrstno obliko kmetovanja. Na
Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje bomo v prihodnjem letu
organizirali usposabljanja iz področja ekološkega kmetovanja.
Tako lahko v procesu izobraževanja pridobite še dodatne infor
macije in se nenazadnje na podlagi teh nato odločite.
Vključitev v ekološko kmetovanje. Ko boste na osnovi
pridobljenih informacij sprejeli odločitev za ekološko kmeto
vanje, sledi prijava v sistem pri eni od kontrolnih organizacij in
obdobje preusmeritve.
Večina kmetij se odloči za vključitev v ekološko kmetovanje
ob koncu leta – običajno do 31. 12. tekočega leta, kar je med
drugim tudi pogoj za pridobivanje plačil iz naslova kmetijsko
okoljskega programa, podukrepa ekološko kmetovanje, v pri
hodnjem letu.
Obdobje preusmeritve; V tem času zbrane informacije real
iziramo v praksi. Poleg tega jasno sledimo letnim kontrolnim
poročilom izbrane kontrolne organizacije in s tem uspešno
zaključimo obdobje preusmeritve.
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Sezona iskanja zelenih
delovnih mest je odprta
S konferenco odprli projekt Spodbujamo zelena delovna mesta - Gradbeništvo, ravnanje z odpadki,
kmetijstvo, turizem, les, pa tudi socialno podjetništvo in izhod iz brezposelnosti - »Delovanje, skrbno do
naravnih virov mora postati način življenja« - Bistvo projekta je mreženje in sodelovanje.
Ljubljana, 8. november 2013 –
Več kot 200 udeležencev je včeraj
v Hotelu Lev v Ljubljani sodelova
lo na 1. nacionalni konferenci
Spodbujamo zelena delovna
mesta, kjer so predstavniki vseh
sektorjev skupaj ugotavljali, ka
kšno je stanje in kje so priložno
sti na področju zelenih delovnih
mest v Sloveniji. Konferenca je
Dr. Marinka Vovk iz Okoljs
del projekta Spodbujamo zelena
ko-raziskovalnega zavoda
delovna mesta, ki ga izvaja Uma
predelavo odpadkov, Center notera, Slovenska fundacija za
pa ima tudi v Vojniku.
trajnostni razvoj. Medijski part
ner projekta je Dnevnik, d. d. Pro
jekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja
evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slo
venije in Evropskim parlamentom.
Vodja projekta Gaja Brecelj iz Umanotere in Nataša Goršek
Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, sta v
uvodu dogodka zbranim predstavili projekt in njegov namen: ta
je predvsem celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih

»Izbira poklica
- izziv za prihodnost«
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila že šesto leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik. Namen
projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati
pomembnost pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares
radi delali, in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.
Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih
profilov, med katerimi so na prvem mestu obrtne in tehnične
stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo promovirati kari
erne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost
že med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so
potekale vse leto 2013, sodelovalo je 6 naših članov obrtnikov
in podjetnikov, izvedenih je bilo 23 dogodkov, udeleženih 13
osnovnih šol ter 592 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvaja
li smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo obiskane
okrogle mize z gosti - našimi obrtniki in podjetniki. Učence in
njihove starše smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kari
ernimi potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi
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mest v povezavi z zelenim gospodarstvom ter spodbuditi pov
ezovanje različnih akterjev na tem področju s ciljem spodbujan
ja oblikovanja pogojev za njihovo ustvarjanje.
Občinstvo sta nagovorila, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter evropski
komisar za okolje dr. Janez Potočnik
Renata Karba iz Umanotere je predstavila trajnostni turizem,
Franc Pohleven z Biotehniške fakultete trajnostno verigo lesa,
Urša Šebenik z Inštituta za trajnostni razvoj ekološko kmetijst
vo, Marinka Vovk iz Okoljsko-raziskovalnega zavoda predelavo
odpadkov, Bojan Žnidaršič iz Vitre pa učinkovito rabo energije.
Sicer pa je bila konferenca le uvodni dogodek v pomoč za zag
on gospodarstva z zelenimi delovnimi mesti.



Povzetek: Jure Vovk
Foto J. Vovk

ter kompetencami ljudi današnjega časa, s trgom dela, trendi
na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi
poklici in dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja.
V aprilu so osmošolci in njihovi starši do zadnjega kotička na
polnili večnamenski prostor OŠ Vojnik, ko smo skupaj s šolo

Zaposlitveni klub Vojnik
Tudi Občina Vojnik se je letos odločila sodelovati v projektu »Služba me ne išče« v organizaciji Zavoda Nefiks
in ob podpori znamke Orto. Zaposlitveni klubi so neformalne skupine posameznikov, ki si želijo zaposlitve in
so se za dosego cilja pripravljeni zelo potruditi. V torek,
19. 11., se je zaposlitveni klub prvič sestal v prostorih
Občine Vojnik.
Motivirani iskalci zaposlitve so se na uvodnem sestanku pred
stavili in delili svoja pričakovanja, se pogovorili o načinu dela
ter že začeli z zbiranjem idej o skupnih aktivnostih. Mladi iskal
ci zaposlitve se zavedajo, da delo v skupini prinaša nove izzive,
nove ideje in veliko podpore med vrstniki, ki so se znašli na isti
točki v življenju. Predlagali so veliko idej o morebitnih aktiv
nostih v prihodnjih mesecih: organizacijo zaposlitvenih zmen
kov ali zaposlitvenega sejma, organizacijo okrogle mize pod
jetnikov iz domačega okolja, simulacije zaposlitvenih razgov
orov, izdelavo osebnih vizitk za delodajalce, izdelavo blogov
s svojimi kompetencami … Klubovci imajo zelo raznolika
izobrazbena področja: turizem, etnologija, jeziki, ekonomija,

gim povabljenim smo predstavili celoten projekt in novosti na
področju štipendiranja. Spregovorili smo tudi o sodelovanju
OOZ Celje pri pripravi projekta Strategija razvoja gospodarstva
Mestne občine Celje, v kateri je zapisan del ukrepov, namenjen
prav vzpodbudam občine za promocijo podjetništva, inovativ
nosti, ustvarjalnosti in poklicev za osnovnošolce.
Udeleženci delovnega srečanja smo v razpravi izrazili zadovol
jstvo, da smo del uspešno izvedenih projektov in dilem, s kat
erimi se srečujemo pri usmerjanju mladostnikov v nadaljnje
izobraževanje. Podali so svoja mnenja in pobude za sodelo
vanje tudi v prihodnje. Ob zaključku dogodka sem kot vodja
projekta Izbira poklica –izziv za prihodnost podelila zahvale
vsem sodelujočim članom OOZ Celje, udeleženim občinam in
osnovnim šolam, ki so v projektu sodelovale.



Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
mag. Tatjana Štinek

kemija, varstvo narave, kar doprinese klubu mozaik znanja.
Na prihodnjem sestanku se bomo združili z Zaposlitvenim
klubom Šentjur. Vsak posameznik si bo najprej zastavil svoj
individualni cilj, ki ga bo poskušal v devetih mesecih doseči.
Skupina si pomaga z motiviranjem, organiziranjem skupnih
aktivnosti, kar pomaga pri dosegi lastnega cilja in skupnega
cilja skupine. 3 mesece se bomo tedensko srečevali, s pomočjo
strokovnjaka dopolnili življenjepise, zastavili karierni načrt in
organizirali skupne dogodke. Pogovarjali se bomo tudi o pod
jetnosti oz. inovativnosti, ki je danes zelo aktualna. Občutek za
podjetnost bomo preizkusili tudi v praksi. Sledilo bo iskanje
osebnega mentorja, ki nam bo pomagal pri iskanju zaposlitve.
Ves čas bomo spodbujali drug drugega pri razvoju dodatnih
kompetenc (učenje tujih jezikov, IT …). Vodilo našega Zaposlit
venega kluba so besede Blaža Kosa: »Pomemben ključ do tvo
jega uspeha je, koliko se boš izobraževal izven šolskih klopi.
Razlika, ki jo boš pridobil pred tvojimi konkurenti, je obšolsko
udejstvovanje in izobraževanje.«



Jasmina Jakopič
Foto: J. Vovk
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organizirali okroglo mizo za osmošolce in njihove starše z
namenom predstavitve zgoraj navedenih vsebin in predstavit
vijo kariernih poti.
G. Dominik Ocvirk, ki je vodja tehnološko-razvojnega oddel
ka Pekarne Geršak, je predstavil izobraževalno pot od peka do
univ dipl. inž. živilske tehnologije. G. Bronislav Čanžek, lastnik
in direktor gradbenega podjetja, pa je pojasnil, kakšna dela
opravlja krovec.
OOZ Celje je uspelo pridobiti sredstva tudi za izvajanje pro
jekta Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju za
izvedbo delavnic Promocija poklicev in kariernih poti. To nam
je prvič omogočilo tudi sodelovanje z OŠ Frankolovo, kjer smo
v oktobru izvedli dve delavnici za osmošolce, ki so imele zelo
dober izziv.
V sredo, 20. 11. 2013, smo na delovnem srečanju vseh sodelu
jočih v projektu pregledali izvedene aktivnosti in dosežene
rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v
projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in dru

GOSPODARSTVO

Mladi v mednarodnem
mladinskem projektu
Ni bila težka odločitev Občine Vojnik pristopiti k projektu
mesta Enna, Y.A.I.E.U.D. oz. Youth Award Innovative enterprises in the urban development/ Mladinski natečaj za
inovativne podjetniške ideje v urbanem okolju v okviru
programa Youth in Action.

podjetništva, komunikacije, kreativnosti in ustvarjanja idej,
kreativnega reševanja težav in razmišljanja zunaj zastavljenih
okvirjev, rabe kreativnosti ter vodenja, razvoja poslovnih idej,
poslovnih načrtov, inovativnih rešitev ter sistemov.
Ideje udeležencev delavnic, razvite v obliko poslovne priložno
sti in poslovnega načrta, se bodo potegovale za »Evropsko
nagrado za kreativnost in inovacije«. Udeleženci bodo ob
likovali realen projekt na različnih področjih (turizem, kmeti
jstvo, informatika, gospodarstvo, storitve) in se s prijavo na
tekmovanje registrirali k sodelovanju. Tri najviše uvrščene
poslovne ideje udeležencev iz Vojnika bodo omogočile avtor
jem udeležbo na strokovnem seminarju v Enni in srečanje z
udeleženci delavnic iz drugih držav. Zaključni strokovni sem
inar »Lokalni razvoj in boj proti brezposelnosti mladih ter izkl
jučenosti mladih« bo potekal meseca februarja 2014 s podelit
vijo nagrad najboljšim idejam.



Tako kot v drugih državah EU, se je v Sloveniji stopnja brez
poselnosti v letu 2012 zvišala za 30 % in trenutno znaša okoli
23 % (medtem ko je bila stopnja brezposelnosti med mladimi
v Sloveniji pred gospodarsko krizo okoli 10 %). Po podatkih Eu
rostata je bilo v državah članicah EU junija 2012 5,5 milijonov
mladih brezposelnih, od teh 3,5 milijonov v evro območju. Na
jvišja rast števila mladih brezposelnih v EU je v Sloveniji.
Projekt Y.A.I.E.U.D. je zasnovan na odzivu lokalnih okolij v okvi
ru partnerskih občin: Enne iz Sicilije, Gharba iz Malte, Chanie iz
Grčije in Vojnika iz Slovenije.
Analiza stanja v vseh državah je pokazala, do so mladi trenutno
še posebej ranljiva družbena skupina, predvsem zaradi razmer
na trgu dela. Takšen položaj mladih ima tudi dolgoročne
vplive, mladi se namreč vse kasneje osamosvajajo in ustvari
jo lastno družino. V letu 2011 je tako kar tri četrtine mladih v
starosti med 20. in 24. letom živelo s starši, v starostni skupini
med 25. in 29. letom pa je bilo takšnih še vedno polovica. Ob
zavedanju te problematike se je razvila ideja spodbujanju kul
ture samozaposlovanja med mladimi, predvsem na podežel
skih območjih, ter izmenjavi najboljših praks v sodelovanju z
lokalnimi organi in mladinskimi organizacijami.
V mesecu novembru potekajo v Vojniku delavnice na temo

Ob božično novoletnih praznikih želimo vsem občanom in
občankam Vojnika umirjeno in doživeto praznovanje.
V letu 2014 pa zdravja, sreče in vsega dobrega!
Na uspešno sodelovanje v občini!



18

Za OO LDS Vojnik:
mag. Adolf Videnšek, predsednik
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Alenka Vodončnik
Foto: J. Vovk

Gasilska pot ne vodi po mehki travi, ampak se
strmo vzpenja in je kot strma planinska pot,
vendar pa vedno vodi navzgor in proti soncu.
Zato smo gasilci v Prostovoljnih gasilskih društvih :
Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo, Socka in Lemberg
vztrajni in delovni, ter vedno pripravljeni priskočiti na
pomoč. Zato naša pot vodi proti soncu, ki ga velikokrat vrnemo
tistim, ki jih prizadenejo nesreče.
V zadnjih letih smo se gasilska društva tudi s pomočjo občine
in občanov bolje opremili, za kar smo vam neizmerno hvaležni.
Manjka pa nam še veliko osebne opreme, denar pa vlagamo tudi
v vzdrževanje in dograditev gasilskih domov.
Naj vas, spoštovani občani občine Vojnik vedno preveva
skrb za lastno varnost, če pa se že kaj zgodi pa vam
zagotavljamo našo pomoč. Zato, da bo Božič vesel in
blagoslovljen ter uspešno Novo leto.



Vaši gasilci in predsednik Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
Beno Podergajs
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Društva

GASILCI IN ZAŠČITA

Društva

Gospodarstvo - komunala

Srečanje veteranov Gasilske
zveze Vojnik – Dobrna

Utrinki iz šole in vrtca

*

ME

GASILCI IN ZAŠČITA

No pa jo bomo imeli!
Novo AC 16/60 ...

S pomočjo Občine Vojnik, donatorjev in krajanov in krajank KS Vojnik bomo v PGD Vojnik v prihodnjem
letu pripeljali novo (avtocisterno) AC 16/60. HVALA vsem za pomoč pri zbiranju sredstev.
Naš izbran ponudnik je podjetje Gasilska vozila Pušnik, s
katerim smo v prostorih Občine Vojnik 6. novembra svečano
podpisali pogodbo. Predstavniki našega društva so bili
Roman Kugler (predsednik), Adolf Janc (poveljnik), Matej
Vrbič (podpoveljnik), Željko Vengušt (podpredsednik) in naša
vsestranska Martina Težak, ki je v društvu zadolžena za tajniška
in blagajniška dela. Ob pripravi razpisne dokumentacije smo
sodelovali z osebjem na Občini Vojnik. Na tem mestu se bi
radi zahvalili županu Benediktu Podergajs, Vesni Poteko, Tanji
Golec Prevoršek, Ireni Špegel Jovan in Mateji Medved.
Naši člani so 28. septembra opravljali redarsko službo na
prireditvi Vinska trgatev. Na 3. vojniškem krogu 5. oktobra so v
sodelovanju s policisti usmerjali tekmovalce na vseh tekaških
progah in zaporih cest. Prav tako so opravljali redarsko službo
9. novembra na “VIII. Martinovanju”.

Strokovna ekskurzija.

Podpis pogodbe za nakup AC 16/60.

31. oktobra smo imeli medobčinsko vajo v sodelovanju s PGD
Dramlje in PGD Ljubečna. Tako smo zaključili mesec oktober,
mesec požarne varnosti.
9. novembra je v Zrečah potekal Regijski kviz za mladino,
sodelovala je ekipa mladink, ki so zasedle so 11. mesto.
7. novembra so v gasilski dom na obisk prišli otroci in vzgojiteljice
iz Vrtca Mavrica. Zdenko, Boris, Tadej in naš poveljnik Adolf so
jim predstavili gasilska vozila in opremo. Za presenečenje je
poskrbel reševalni pes Max, katerega lastnik je naš član Tadej.
16. novembra smo imeli člani in članice društva strokovno
ekskurzijo, kjer smo obiskali gasilce na letališču Jožeta Pučnika,
poklicno enoto v Kranju in na Jesenicah. Na letališču nam je vodja
izmene predstavil delo gasilca in gasilsko tehniko. Imeli smo
priložnost videti redno sobotno preverjanje odzivnega časa v
primeru nesreče na vzletni stezi. V nadaljevanju nas je pot peljala
v Gasilsko reševalno službo Kranj, kjer nam je vodja izmene Tomaž
predstavil njihovo delo in gasilska vozila. Seveda smo članice že
na samem začetku povedale, da želimo kupiti njihov koledar, saj
je celoten izkupiček namenjen Roku in Ani ter gorenjski razvojni
ambulanti za nove rehabilitacijske pripomočke. Temu doniranju
so se ob koncu pridružili tudi naši člani. Na strokovni ekskurziji
smo bili očividci intervencije poklicnih gasilcev na Jesenicah. Pred
tem so nam predstavili njihova vozila in naši najpogumnejši člani,
med njimi je bila tudi veteranka Antonija Mlinar, ki šteje 83 let, so
se lahko z njihovo avtolestvijo povzpeli 42 metrov visoko. In se
je zgodilo. Kar naenkrat smo zaslišali alarm in gasilci so odhiteli
na intervencijo. Tudi gasilec, ki je upravljal z avtolestvijo, se je zelo
hitro spustil dol, se šel preobleč in odhitel pomagat. Tako se je
naša strokovna ekskurzija tudi končala, saj gasilcev nismo čakali,
da pridejo nazaj.
Vsem krajankam in krajanom KS Vojnik in vsem občankam
in občanom občine Vojnik želimo ob prihajajočih praznikih
VESEL BOŽIČ IN VSE DOBRO V NOVEM LETU 2014.

11. oktobra je bilo v Novi Cerkvi srečanje starejših gasilk in
gasilcev GZ Vojnik-Dobrna, katerega se je udeležilo 16 naših
članov in podpredsednik društva Željko Vengušt.
13. oktobra je v Zrečah potekalo tekmovanje GZ VojnikDobrna, kjer so sodelovale tri ekipe našega društva, in sicer
pionirji, mladinci in člani B. Tako pionirji kot mladinci so dosegli
4. mesto. Člani B so osvojili 3. mesto in se uvrstili na Regijsko
tekmovanje, ki je bilo 20. oktobra, kjer so zasedli 9. mesto. Na
tem tekmovanju so sodelovali tudi veterani, ki so zasedli 9.
mesto, in veteranke, ki so dosegle 3. mesto.
27. oktobra so se štiri enote (pionirji, pionirke, mladinci in
mladinke) v Socki udeležile kviza GZ Vojnik-Dobrna. Mladinke
so zasedle 2. mesto, mladinci 5., pionirke 6. in pionirji 8. mesto.
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo bili na
dnevu odprtih vrat 26. oktobra kar malo razočarani nad
udeležbo naših krajanov in krajank. Navkljub vsemu smo
peščici obiskovalcev prikazali, kako se ob primeru požara
lahko hitro ukrepa z gasilnikom, ki bi bil dobrodošel v vsakem
gospodinjstvu.
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Roman Kugler

Arhitekt, profesor in poveljnik
Civilne zaščite
S temi področji se ukvarja Arnold Ledl iz Vojnika, ki je pred nedavnim skupaj s solastnikom obnovil trško
hišo v Vojniku, v kateri stanuje s svojo družino, ima svoj atelje in svetuje tistim, ki pridejo mimogrede po
strokovni nasvet.
Gospod Ledl, dopoldneve preživite v šoli, med
mladostniki, in jih usposabljate za bodoče kadre na
področju gradbeništva. Čemu dajete prednost, glede na
to, da ste vsako dopoldne z mladimi, ki so željni znanja?
Velikokrat se mi očita preveč liberalen odnos do mladih.
Največjo škodo je napravil prav odnos, za katerega se pravi,
da je liberalen, pravzaprav je liberalističen. Hudič se skriva
v detajlih. Proces učenja je stresen, pa naj si to priznamo ali
ne. Sam rajši preberem članek, ki me zanima, od tistega, ki
ga moram. Imam privilegij, da predavam na Srednji šoli za
gradbeništvo in varovanje okolja, Gimnaziji Lava in Oddelku
za odrasle na Šolskem centru Celje. Vse te smeri mi ne dajo
počitka, če hočem biti pripravljen na nemogoča, včasih tudi
tista vprašanja, ki nimajo povezave s snovjo ali tematiko, o
kateri bi naj govoril. Šola bi morala biti prostor, kjer bodo mladi
in znanja željni dobili znanje, pa tudi odgovore, ki jih želijo na
svoja vprašanja. Ne glede na dostopnost podatkov na spletu
si mladi zelo želijo neposrednega pogovora in odgovorov na
številna, tudi zelo osebna vprašanja.
Profesorji se premalo zavedamo, da s pogovorom in
odgovorom lahko celo rešimo življenje, o čemer priča vsaj pet
mojih osebnih izkušenj. Hvaležen sem, da mi so mi bile dane
te življenjske priložnosti. Imam pa tudi tragično izkušnjo, ki jo
še vedno nosim s seboj, ko sem morda spregledal dijaka, ki je
mogoče tudi zaradi tega končal svoje mlado življenje.
Če se vrnem k osnovnemu vprašanju. Bistveno delo profesorja
v razredu je prisluhniti vibracijam vsakokratne generacije. In
če mu uspe to združiti še z željo po znanju, je zmagovalec.
Generacije dijakov se v današnjem času neverjetno hitro
spreminjajo, prav tako kot družbena situacija. Nihilizem, ki jo
starejše generacije pri mladih zaznavamo, je po moje revolt na
stanje, ki so ga dobili od nas. Znanje ni več vrednota, status
ni več vrednota, iskrenosti ni več, vse je podvrženo kapitalu,
dobičku, celo za ceno življenj. Komunikacija je reducirana
na kontakte preko mobitela in Facebooka. Kako drugače od
tistega, da se s prijatelji dobiš na klepetu! Kako naj mladim
dopovemo, da je vse to prehodno, če pa jim ves svet in mi
sami dajemo drugačen zgled, tehnologija pa jim to prinese na
pladnju?
Kakšnim gradnjam dajete prednost? So obnovitveni načrti
zgradb zanimivi za vaše delovanje, vas privlačijo?
Arhitektura je odraz časa in tehnologije. Beseda arhitekt
izvira iz antične grške besede »arkhitekton«, kar pomeni
glavni stavbenik, graditelj. Moj profesor dr. Stanko Kristl je
na enem izmed predavanj na vprašanje, s čim se arhitekt

Arnold Ledl - arhitekt.

ukvarja, odgovoril takole: »Arhitektova naloga je, da oblikuje
vse od gumba do mesta.« V današnjem času se je ta filozofija
precej razblinila, saj se z oblikovanem stavb in prostora
ukvarja že skoraj vsak, ki ima bodisi pozicijo ali je vsaj kdaj
držal »kelo« v rokah. Hec je v tem, da je treba za vsak objekt
dojeti danosti okolja ter jih poleg tehničnih, oblikovnih in
estetskih upoštevati pri načrtovanju rešitve. Nepogrešljiva sta
razumevanje in »okus« investitorja, kar pa ne sme biti pogoj za
arhitektove odločitve. Slednje je, žal, ko arhitekti na vsak način
želijo dobiti delo, postalo dostikrat odločilno. Zato imamo
poleg vseh deklariranih vedno več okoljskega, arhitekturnega
onesnaženja. Onesnaženo vodo se da očistiti v petih, s
stavbami onesnaženo okolje pa v dvesto letih.
V naši občini imamo velikansko število objektov, ki prosijo
prenove. Prenova pomeni dati stari stavbi novo vsebino,
novo življenje. Tu trčimo na zahteve Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Večinoma se ljudje jezijo. Sam imam zelo
pozitivne izkušnje, saj sem v sodelovanju z Zavodom izpeljal
že veliko prenov. Nedavno tako obnovo trške hiše v Vojniku,
prenovo hiše v Gosposki ulici v Celju, gospodarsko poslopje
na Ljubečni. Prenove so moja strokovna ljubezen že iz časa
študija, saj sem iz tega področja diplomiral pri profesorju dr.
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GASILCI IN ZAŠČITA

Intervju

GASILCI IN ZAŠČITA
Avtosalon Mercedes benz Hotko v Vojniku.

Petru Fistru. V Sloveniji moramo razmišljati o tem, da bomo več
poudarka namenjali prenovi obstoječih objektov, saj bomo s
tem prispevali k zmanjševanju energetske porabe, ob tem pa
ne bomo pozidali niti kvadratnega metra zemlje. Ne pozabimo,
da je slednje omejena kategorija, ki jo je država tudi s pomočjo
strank, ki se izdajajo za ljudske, kmečke, liberalne, poteptala.
Kaj bo ostalo, bomo videli. Mislim, da je za zvonjenje zelo
pozno. Le da so zvonci zvonili že pred dvajsetimi leti!
Pokojni prim. dr. Franc Fazarinc je že pred dvajsetimi leti govoril
o lokalni preskrbi s hrano –danes to prodajajo novodobni
pridigarji? Podobno se dogaja s stavbnim fondom, saj je za te
vrste posegov zelo malo posluha, kljub temu da gre za našo
podstat, naše korenine, ki se jih, ne vem zakaj, tako sramujemo.
Morda omenim nekaj realiziranih objektov: Cestninska postaja
Vransko na AC Celje –Ljubljana, Direktorski objekt v Moskvi,
Vila v Buenos Airesu, Vila na Korčuli, Stadion Velenje, Knjižnica
Vojnik, Avtosalon Hotko Vojnik, Zobna ordinacija prim. dr.
Franca Fidlerja v Vojniku, prenova apartmajskega objekta
v Piranu, zunanje ureditve vil v Vojniku, Turistična kmetija
Pohole na Konjskem in drugje, in prav te dni končana prenova
hiše družine Istenič v Čufarjevi ulici v Vojniku.
Ste poveljnik občinskega Štaba civilne zaščite. Kako
opisujete vaše poglede na sistem Zaščite in reševanja?
Imamo srečo, da so v Občini Vojnik odlično organizirana
gasilska društva v sklopu Gasilske zveze Vojnik –Dobrna.
Glede na poveljniške pristojnosti in odgovornosti poveljnika
Štaba civilne zaščite lahko trdim, da bi lahko bila ta Zveza
za zgled in model organizacije Civilne zaščite ne samo v
Sloveniji, temveč v svetovnem merilu. Imamo zelo veliko zelo
visoko usposobljenega kadra tako na področju gasilstva, kot
tudi tehničnega reševanja, kinologov, reševanja iz vode…
K sreči nam je bilo prizanešeno uporabiti vsa sredstva, a
nikoli se ne ve. Včasih smo slišali: » Živimo, kot da bo sto let

Poholetova turistična kmetija na Konjskem.

mir, a pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna« (Tito). Stvari,
ki jih imamo danes, niso od danes. Podedovali smo jih od
predhodnih generacij. Te reči je treba spoštovati. Slovenija se
ni začela leta osamosvojitvenega, temveč veliko prej.
Želim se zahvaliti vsem pripadnikom sistema Zaščite in
reševanja za stotine ur prizadevanj pri zmanjševanju trpljenja
ljudi ob naravnih nesrečah in njihove ideje pri izboljševanju
sistema.
Kaj bi ob koncu še lahko rekli o področjih, ki jih
obvladujete?
Živimo v zelo turbulentnih časih. Dogodki nam nakazujejo,
da imamo opraviti s popolnoma nesposobno politiko, ki ne
upošteva ljudi, se za njih ne trudi, pač pa skrbi le zase in za
interese kapitala. Sistem, ki ga prodaja kot demokratičen, se
obrača proti demosu - ljudem, le da ti tega ne dojamejo, vidijo
le krinko, fasado, za katero se skriva vse tisto, kar je vzrok za
nezavidljivo situacijo. Zelo me boli pljuvanje po sistemu,
ki je bil sesut zaradi tega, ker je bil (pre)dober. Mladina je
naša bodočnost, mladi so polni »norih« idej, a jih ne morejo
artikulirati, saj niti službe ne morejo dobiti, če pa jo že dobijo,
morajo molčati, če jo hočejo obdržati. Ker jih vedno več noče
več molčati in se ukalupljati v maloumne trende, spakirajo
kovčke in odidejo. S seboj pa odnesejo znanje, vanje vložena
sredstva države in dodano vrednost ustvarjajo drugje.
Z našim prostorom bomo morali začeti ravnati bolj pametno,
po zdravi kmečki pameti, bi se reklo. A kaj, ko vidimo, da je
tudi te vse manj. Pameten človek nikoli ne bi postavil stavbe
na zemlji, na kateri lahko prideluje hrano. Kako je pri nas pa
lahko vidimo.
A še vedno sem optimist, stavim na mlade.
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O prekomernem izpadanju las govorimo, ko nam dnevno izpade več kot sto las. Jasno pa je, da nam lasje tudi
normalno izpadajo, v povprečju dnevno okoli 50. Prekomerno izpadanje las ima lahko več vzrokov kot je psihofizični
stres, vzrok je lahko tudi nezadostna in neuravnotežena prehrana, kemijske in mehanske obremenitve las (na
primer spenjanje las v čop, barvanje in likanje las). Izpadanje las pa lahko povzroča tudi slaba prekrvavljenost
lasišča, določena bolezenska stanja (bolezni ščitnice, skrita vnetna žarišča v telesu), obsevanje z rentgenskimi žarki,
zdravljenje z določenimi zdravili, (antikoagulanti, antidepresivi, antihipertenzivi, antiparkinsoniki, kemoterapevtiki),
velik vpliv na izpadanje las pa imajo tudi hormoni.
Pri izpadanju las je potrebno ukrepati pravočasno, torej takoj,
ko težavo opazimo. Vedno je potrebno izključiti bolezenski vz
rok izpadanja las, kar lahko opravi le zdravnik na osnovi pre
gleda in razgovora. Sami lahko poskrbimo za nego z blagimi
sredstvi, ki ne poškodujejo las in lasišča. Pri negi las tako up
orabljamo blage šampone, maske za lase in pri sušenju ter
oblikovanju pričesk ne uporabljamo vročih aparatov. Prav tako
moramo z lasmi na splošno ravnati nežno; ne smemo pretira
vati s česanjem in
krtačenjem, prav tako lase ne spenjamo v čop, saj lahko zara
di stalnega vleka las povzročimo dodatno izpadanje las na
določenih mestih. Paziti moramo na uravnoteženo prehrano
z zadostno količino aminokislin (zlasti cisteina) in vitaminov,
predvsem vitaminov skupine B. Za zadosten vnos vitaminov
se lahko poslužujemo vitaminskih dodatkov, ki vam jih lahko
svetuje farmacevt v lekarni. Za opazen učinek jih je potrebno
uživati nekaj mesecev. Za dobro prehranjenost lasišča in las je
nujna tudi dobra prekrvavitev, ki jo lahko izboljšamo z masažo
lasišča (npr. s koprivnim izvlečkom). Na voljo pa so tudi različni
šamponi proti izpadanju las ali za krepitev lasnih mešičkov. Lete uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca, navadno jih je
potrebno pustiti na laseh vsaj nekaj minut, da lahko razvijejo
svoj učinek. V lekarni lahko kupite tudi raztopino z učinkovi
no minoksidil. Učinek minoksidila so odkrili po naključju, saj
so najprej učinkovino uporabljali za uravnavanje krvnega
tlaka, vendar se je kot stranski učinek pojavila povečana po
raščenost. Pri uporabi raztopine je pomembno izpostaviti, da
je učinek opazen le tako dolgo kot se raztopina uporablja, nato
pa učinek izzveni.
Na tržišču pa se pojavljajo vedno novi izdelki proti izpadan

ju las zato je pomembno, da se pred nakupom izdelka o
primernosti posvetujete s farmacevtom ali farmacevtskim
tehnikom.


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



Vesele praznike
Čas, ko zvezde se utrne,
stare vse poti zagrne,
nove, z upi tlakovane,
vir so sreče nasmejane!
Vesele božične praznike in srečno novo leto.
Vam želi kolektiv lekarne Vojnik

Informativni kotiček
December je mesec obdarovanj zato vam z
veseljem sporočamo, da lahko v vseh naših
lekarnah kupite darilne bone in tako podarite
kanček zdravja tistim, ki jih imate radi.
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv
Lekarne Vojnik.

LEKARNIŠKI KOTIČEK

Izpadanje las

ZDRAVSTVENI KOTIČEK

Čas prehladov in gripe
Kdaj imamo prehlad in kdaj gripo? Kdaj k zdravniku in kdaj ne? Pazljivo z antibiotiki!

prim. Jana Govc Eržen, dr. med., specialistka družinske medicine in
predstojnica Zdravstvene postaje Vojnik –Dobrna

Zakaj zbolimo zaradi prehladnih obolenj?
V hladnih letnih časih se pogosteje srečujemo s prehlad
nimi obolenji, ki jih povzroča več kot 200 različnih virusov,
najpogostejši povzročitelji so rinovirusi. Pozimi se pogoste
je zadržujemo v zaprtih in slabo prezračenih prostorih, kar
omogoča hitrejši prenos povzročiteljev bolezni.
Kakšni so simptomi prehladnih obolenj?
Najpogosteje trpimo zaradi bolečin v žrelu, zamašenega nosu
in izcedka iz nosu, suhega in dražečega kašlja, kihanja in hripa
vosti, ob tem se slabo počutimo, smo utrujeni, trpimo zaradi
glavobola in bolečin v mišicah. Prehlad lahko spremlja tudi po
višana telesna temperatura, tja do 39 °C.
Kako zdravimo prehladno obolenje?
Prehladna obolenja povzročajo virusi, zdravil zanje ni na voljo, zato
lahko lajšamo le simptome prehlada. Povsem neprimerno in nedo
pustno je, da pri zdravljenju virusnih obolenj uporabljamo antibio
tike. Pretirana in neprimerna uporaba antibiotikov vodita v razvoj
odpornosti bakterij nanje, kar pomeni, da nam antibiotiki ne bodo
pomagali ozdraviti bakterijske okužbe takrat, ko bo to potrebno.
Če potrebujemo bolniški dopust, pokličemo izbranega ose
bnega zdravnika in se z njim dogovorimo o zdravljenju in tra
janju odsotnosti z dela zaradi bolezni. Ob prehladu in blagih
simptomih obolenja obisk pri zdravniku ni vedno potreben.
Kaj je gripa in kako jo zdravimo?
Gripo povzročajo virusi influence. Prenaša se s kužnimi kaplji
cami, ki nastanejo pri kašljanju ali kihanju, prenaša se tudi pre
ko okuženih površin. Gripo spremljajo povišana telesna tem
peratura (do 40 ºC), glavobol, bolečine v mišicah in sklepih,
suh in dražeč kašelj. Pri malih otrocih se pojavijo še bruhanje,
driska, v redkih primerih pa se tudi vročinski krči. Resni zapleti
pri gripi se kažejo v obliki pljučnice.
Odraslim bolnikom priporočamo uživanje zadostnih količin
tekočine in počitek. Da ne okužijo bližnjih, naj si pogosto umi
vajo roke in zaščitijo usta pri kašlju (najbolje z robčkom). Če
je telesna temperatura visoka, svetujemo uporabo zdravil za
zniževanje telesne temperature kot je npr. Aspirin.
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Otrok mora počivati, ponudimo mu zadosti tekočine. Pri telesni
temperaturi nad 38ºC priporočamo ohlajanje z mlačnimi ovitki
ali mlačno kopeljo (voda naj ima temperaturo okrog 37ºC ), če to
ne zaleže, uporabimo sredstva za zniževanje telesne tempera
ture, ki jih predpiše zdravnik. Najbolj varna zdravila za zbijanje
telesne temperature pri otroku so zdravila iz skupine parac
etamolov. Otroku nikoli ne dajemo Aspirina, ker lahko povzroči
resne in nevarne zaplete. Otroku, ki bruha, zbijamo telesno tem
peraturo s pomočjo svečk. Pri otroku zbijamo telesno tempera
turo šele takrat, ko naraste nad 38ºC (izmerjeno pod pazduho),
saj zvišana telesna temperatura pomeni, da se telo bori proti
okužbi, takšna obramba pa je vedno koristna.
Cepljenje proti gripi v Zdravstveni postaji Vojnik
Gripa lahko resno ogrozi zdravje kroničnih bolnikov, zlasti bol
nikov z boleznimi srca in ožilja, pljuč, ledvic, sladkorno boleznijo,
z rakavimi obolenji. Kroničnim bolnikom, bolnikom z oslabelo
odpornostjo in starejšim od 65 let svetujemo cepljenje.
V Zdravstveni postaji Vojnik cepimo proti gripi v prostorih Otroške
ga dispanzerja vsak ponedeljek in sredo od 13.00 do 14.00. Če v
tem času ne utegnete opraviti cepljenja, se lahko posvetujete o
terminu cepljenja pri medicinski sestri svojega osebnega zdravni
ka. Cena cepljenja proti gripi je za osebe starejše od 65 let in bolni
ke s kroničnimi boleznimi 7 €, za vse ostale je cena cepljenja 12 €.



Jana Govc Eržen
Foto: J. Vovk

Z ohranjanjem spomina na dogodke v drugi svetovni vojni na naših tleh želimo člani in članice Združenja borcev za
vrednote narodno osvobodilne vojne generacijam, ki prihajajo za nami, dopovedati, da je vojna veliko zlo, da v njej
najbolj trpijo tisti, ki so najmanj krivi, in da je potrebno narediti vse, da se ne bi ponovno ponovila. Poleg tega pa
sporočamo, da so bili partizani, borci za svobodo, srčni, hrabri ljudje, ki so svojimi dejanji postavili temelje tudi za
našo svobodo, čeprav so za to morali dati svoja življenja.

Pred spomenikom v Novi Cerkvi

Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik Dobrna in veteranski
organizaciji Sever ter Veterani vojne za Slovenijo vsako leto skupaj
z Občino Vojnik in osnovnimi šolami pripravlja komemoracije.
Učenci podružnične osnovne šole so tudi letos s svojo prisot
nostjo in lepim kulturnim programom pred osrednjim spome
nikom v Novi Cerkvi počastili spomin na sokrajane, preminule
zaradi okupatorjevega nasilja.
H grobu dveh neznanih partizanov XIV. divizije na Veliki ravni
se učenci Podružnične osnovne šole Socka vsako leto odpravijo
na pohod in ob grobu z besedami ter petjem povedo, kaj čutijo
ter prižgejo svečke v spomin nanju, ki nista smela izdati svojega
imena, da se sovražnik ne bi maščeval njunim domačim.
Ob spomeniku Rudiju Furmanu, Francu Podpečanu in Avguštinu
Petelinšku ter dvema neznanima borcema XIV. divizije na poko
pališču na Frankolovem je pač toliko prostora, kot ga je običa
jno na pokopališčih, zato se tam v počastitev spomina na njih,
ki so dali vse, kar so imeli – svoja življenja, zbere vsako leto del
učencev tako, da se do konca šolanja zvrstijo vsi in se z beseda
mi umetnikov zahvalijo za svobodo.

Po tradicionalnem pohodu učencev nižjih razredov Os
novne šole Vojnik na Dobrotin so se le-ti zbrali pred hišo Do
brotinškovih, ki so v času 1941-45 dali velik krvni davek. Zaradi
sodelovanja s partizani so dali svoja življenja mama Helena,
bratje Tine, Lojze, Jernej in Jurček ter sestra Mimica. Ta do
godek je bil nekaj posebnega tudi zato, ker se je mladim obis
kovalcem po koncu kulturnega programa za obisk zahvalila
tudi Zefka, ki zaradi trpljenja v času vojne ne govori rada o njej,
je pa hvaležna, da se spominjamo njenih domačih.
Osrednja slovesnost je bila tudi letos ob kostnici v Vojniku.
Gospod župan je prisotne z izbranimi preprostimi besedami
spomnil, kaj je pomembno v življenju posameznika in družbe
Člani veteranskih organizacij, učenci višjih razredov Osnovne
šole Vojnik, njihova ravnateljica in učitelji ter krajani Vojnika
smo z minuto molka in kulturnim programom, v katerem so
sodelovali Moški pevski zbor Vojnik in učenci Osnovne šole Vo
jnik, izrazili spoštovanje oseminsedemdesetim padlim in žrt
vam fašističnega nasilja, katerih imena so zapisana na spome
niku pred nami, ter vsem njim, ki so dali življenja za našo svo
bodo širom naše drage domovine Slovenije.

Na Stranicah

Septembra letos je bil Spominski park Stranice razglašen za
spomenik državnega pomena. Od osamosvojitve dalje tudi
državni vrh ali predsednik države ali predsednik vlade ali po
slanec s svojim obiskom spominskega obeležja v Grabnu iz
kaže posebno spoštovanje žrtvam za svobodo. Letos nas je
predsednica Vlade Republike Slovenije Alenka Bratušek z gov
orom spomnila na grozodejstvo na pragu svobode, ko so ok
upatorji že vedeli, da jim bije zadnja ura, in so za enega ubitega
Nemca obesili sto slovenskih domoljubov. Spomnila nas je, da
Slovenci, ko je zelo hudo, »stopimo« skupaj, in nas pozvala, naj
tako storimo tudi sedaj in se sami izkopljemo iz krize.
Na Frankolovem




Andreja Stopar
Foto: J. Vovk
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Dan spomina na mrtve

OSTALO

»NOVI« davek na
nepremičnine
Glede na to, da se v zadnjem času poraja veliko vprašanj glede novega davka na nepremičnine, smo o tem
povprašali odvetnico Katjo Koprivšek, ki nam je na kratko predstavila ključne točke Zakona o davku na
nepremičnine.

» Davek na nepremičnine bo nadomestil štiri dajatve:
* nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
* davek od premoženja,
* pristojbino za vzdrževanje gozdih cest ter
* davek na nepremičnine večje vrednosti.
Davek se bo delil polovično med občino in državo.
Davčna osnova
Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost, zapisana v
registru nepremičnin. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih
dveh letih nižja, in sicer bo za leto 2014 znašala 80 odstotkov, za
leto 2015 pa 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti.
Davčne stopnje
Davčne stopnje znašajo:
1. Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih
stojijo:
- 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine (torej za
nepremičnine v katerih zavezanec biva ali jih daje v odplačni
najem),
- 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine,
- 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen
energetskih nepremičnin,
- 0,40 % za energetske nepremičnine,
- 0,30 % za kmetijske stavbe,
- 0,50 % za javno rabo,
- 0,50 % za drugo splošno rabo.
2. Za zemljišča:
- 0,15 % za kmetijska zemljišča,
- 0,07 % za gozdna zemljišča,
- 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
- 0,40 % za zemljišča za energetsko rabo,
- 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,
- 0,50 % za ostala zemljišča,
- 0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna
zemljišča).
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Poleg tega bo za stanovanjske nepremičnine, ocenjene nad
500.000 evrov, davčna stopnja za vrednost nad 500.000 evrov
povečana za 0,25 odstotne točke.
Za nepremičnine, ki so nelegalne gradnje, se davčne stopnje
povišajo za trikrat in določijo na tri decimalna mesta natančno.
Občina lahko v skladu z merili svoje prostorske in ekonomske
politike navedene davčne stopnje, v delu, ki pripada občinam,
poveča ali zmanjša za največ 50 %.
Davčni organ objavi stopnje davka za državo in za vse občine
na svojih spletnih straneh najkasneje do 31. januarja leta, za
katero se davek odmerja.
Davčni zavezanci –fizične osebe plačujejo davek v največ štirih
obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo 30. junija, drugi 31.
avgusta, tretji 31. oktobra in četrti 20. decembra leta, za katero
se odmerja davek. Davek se plačuje v dveh enakih obrokih, če
znesek davka za plačilo ne presega 200 eurov, v treh enakih
obrokih, če je znesek davka od 200 in 400 eurov ter v štirih
enakih obrokih, če znesek davka presega 400 eurov.
Izjeme
Zavezancem, ki so bili v skladu s predpisi, ki urejajo socialno
varstvene prejemke, v letu pred letom odmere najmanj
šest mesecev upravičeni do prejemanja denarno socialne
pomoči ali do varstvenega dodatka, se davek za stanovanjsko
nepremičnino, ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno
stalno prebivališče, zmanjša za 50 %. Pravico do znižanja davka
ugotovi davčni organ na podlagi evidence upravičencev do
denarne socialne pomoči oziroma do varstvenega dodatka pri
ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve.
Zavezancem - invalidnim osebam, ki se gibljejo s pomočjo
invalidskega vozička, oziroma zavezancem, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo
invalidskega vozička, se davek za stanovanjsko nepremičnino,
ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče,
zmanjša za 30 %. Pravico do zmanjšanja davka ugotovi davčni
organ na podlagi predložene odločbe Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko tehničnega
pripomočka, ki jo zavezanec predloži pri davčnem organu
najkasneje do 15. februarja leta, za katero se davek odmerja.
Oprostitve
Davka se ne bo plačevalo za kulturne spomenike, ki služijo
za javno in splošno rabo, sakralne objekte v lasti registriranih
verskih skupnosti ter neplodna zemljišča, varovalne gozdove in
gozdne rezervate. Prav tako ga bodo oproščene humanitarne
organizacije, diplomatska predstavništva, mednarodne
organizacije in institucije EU.


Jurij Vovk
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Viki Božnik je prejemnik
srebrnega grba
»Sem Sočan, živim na kmetiji, mož in oče dveh otrok, sem zaprisežen gasilec,« se mi je predstavil Viki Božnik iz
Socke. Njegovi sokrajani pa so dodali, da je človek, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, poštenjak, ki ne
prenese neumnosti in krivic.
Viki vedno pove svoje mnenje, občutljiv je na krivice in
kritičen do sebe in do ljudi v okolju, kjer živi in dela. S starši
in družino živi na srednje veliki kmetiji v Socki. Končal je
Srednjo kmetijsko šolo v Šentjurju, kjer je pridobil znanja
in veščine, ki jih kot kmet potrebuje. Zaradi slabih časov
se je zaposlil v podjetju Tkanina v Celju. V prometni nes
reči leta 1997 je bil poškodovan, sledila je rehabilitacija,
polovični delovni čas, stečaj podjetja, tako da je pristal na
Zavodu za zaposlovanje. Dodatno se je izobraževal, opravl
jal razna dela in izkusil na svoji koži neplačane prispevke za
delo, neizplačane plače in leta 2004 ostal doma na kmetiji.
Njegova poklicna pot sama po sebi ne bi bila zanimiva, če
Viki ne bi bil človek, ki živi bogato življenje in sam bogati
življenje drugim. Z ženo Marijo, ki je učiteljica harmonike
na Glasbeni šoli v Celju, imata dva otroka. Sin Matija študira
na Akademiji za glasbo v Celovcu, smer klarinet. Hčerka Ana
obiskuje lesarsko šolo v Mariboru, kjer se spoznava z lesom
in se pripravlja na poklic oblikovalke.
Viki Božnik je aktiven gasilec PGD Socka …
Obrazložitev komisije ob podelitvi srebrnega grba je sega
la na različna področja njegovega dela in življenja. Najin
pogovor je bil živahen in iskriv, njegove misli so kritične in
pozitivno naravnane. Seveda sva najprej obdelala področ
je, ki je poleg družine najbolj vplivalo na njegovo življenje,
torej gasilstvo. Član PGD Socka je uradno postal leta 1974,
čeprav se je z gasilci družil že nekaj let prej kot gasilec pi
onir. Z izobraževanji in delom v društvu je dosegel naziv
gasilskega častnika prve stopnje. V PGD Socka je dvanajst
let opravljal delo podpoveljnika društva, deset let je bil
poveljnik društva, vsa leta mentor številnim pionirskim
in mladinskim ekipam. Delo poveljnika je odgovorno, saj
obsega področje preventive in vodenja intervencij. V letih
opravljanja te funkcije je bil odgovoren za delo v gasilskem
društvu, skrbel je za varnost v kraju in širšem okolju. Njego
va skrb je bil nadzor nad opremo, tehniko in izobraževan
jem gasilcev. Gasilci morajo biti zdravi in vedno pripravlje
ni na pomoč. Prostovoljno gasilsko društvo Socka ima 190
članov, od tega je 35 operativcev, ki so sposobni in izurjeni
sodelovati v različnih oblikah reševanja ljudi in premoženja.
Letos je v društvu prevzel naloge desetarja, v Gasilski zvezi
Vojnik –Dobrna pa je član nadzornega odbora.
Viki Božnik je uspešen mentor mladim gasilcem …
Ni bil v zadregi ob vprašanju, ali je bilo mentorsko delo us
pešno. Ponosno je povedal, da so ekipe osvojile 600 pokalov,
dosegli so dve drugi mesti in eno tretje na državnem prven
stvu Republike Slovenije. Doseženi rezultati kažejo njegovo
veliko želja po delu z mladimi gasilci. Prav lastne izkušnje, ko je

Viki Božnik

bil sam del mlade ekipe, so v njem rodile spoznanje, da dober
mentor pomeni uspeh za mlado ekipo tekmovalcev. Njegova
skrb pri vzgoji ekipe je veljala pravilno izvedenemu postopku
ekipe in vzgoji mladih v dobrega gasilca. Bil je dober mentor,
pa ne samo na gasilskih vajah in tekmovanjih, dajal je dobre
zglede tudi v prostem času in si tako pridobil zaupanje mladih.
Med pogovorom se je potopil v spomine v čas, ko je okreval po
prometni nesreči. Ekipa, ki jo je pripravljal na tekmovanje, je na
vaje pripeljala otroški voziček z dojenčico, ki jo je pazil desetar,
sam pa je na berglah pripravljal fante. V letih svojega dela z
mladimi je spoznal, kaj zmorejo mladi, ki so inovativni in izna
jdljivi. Poudaril je, da njegova skrb za mlade ni omejena zgolj
na področje gasilstva, skrb je prisotna tudi za njihova ravnanja
v vsakdanjem življenju.
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Viki Božnik sodeluje v svojem okolju …
Priznanje za preteklo delo je prejel tudi za aktivno delo v župni
ji Nova Cerkev, saj je deset let opravljal naloge ključarja, poma
gal s stroji pri obnovi cerkve, župnišča in kašče. Zadnja leta se
je spoprijel tudi z delom v krajevni skupnosti, v Svetu KS Nova
Cerkev zastopa krajane vasi Socka, Čreskova in Velika Ravan.
Poudaril je, da je njegova skrb namenjena predvsem pravični
razdelitvi pridobljenih sredstev za obnovo in vzdrževanje cest
in drugih komunalnih težav.
Viki Božnik je prijatelj ljudem v stiski …
Na vprašanje, kako vidi priznanje na področju pomoči ljudem
v kraju, je ostal skromen. Vse, kar počne za druge, se mu zdi
samoumevno. Iz izkušnje, ko sva se dogovarjala za intervju,
sem videla, da so najini termini odvisni od vremena. Zakaj? »V
primeru lepega vremena grem na pomoč pri prekrivanju stre
he«, je dejal. Pa sva se dogovorila za drug termin. Pravi, da po
maga, če le more. Njegovo področje pomoči sega tudi na skrb
za živino, zlasti ob porodih in težavah z zdravjem. Velikokrat ga
zbudijo sredi noči in njegovo znanje, ki ga je pridobil v kmeti
jski šoli, reši marsikatero žival. Prijateljem pomaga pri gradnji
hiš, cest, priskoči na pomoč ob tragičnih dogodkih.

Želje in zahvala nagrajenca …
Viki je prepričano dejal: “To priznanje ni samo moje, je last vse
ga društva. En sam človek ne pomeni nič, če stopimo skupaj,
smo močni. Da je bilo moje delo uspešno, gre zahvala druži
ni, ki je bila zaradi moje odsotnosti velikokrat oškodovana. Vsi
smo člani PGD Socka in včasih smo se nujne stvari pogovorili
kar na vajah. Zahvaljujem se vsem, ki ste me počastili s svo
jo prisotnostjo na podelitvi priznanj, vsem, ki ste mi čestitali.
Priznanje me obvezuje za dobro delo tudi v bodoče. Skrbi
me prihodnost gasilske organizacije, ker gasilci nismo breme
družbe, ker nam nalagajo vedno nove naloge in odgovornosti,
sredstva pa zmanjšujejo. Strah me je za naslednjo generacijo
gasilcev.« Viki ima mnogo priznanj iz preteklih let. Srebrni grb
pa pomeni priznanje njegovemu delu, ki so ga opazili njegovi
sokrajani in mu zato pomeni veliko. Pogovor sva končala z
obljubo ženi Mariji, ki je njegova priznanja uredila v okvirje,
sam pa jih še ni pribil na steno, da bo to uredil. Seveda, če ne
bo kaj bolj nujnega.”
Lea Sreš

Skavt je doma v naravi
Skavtstvo je radostna igra na prostem, kjer ljudje – otroci lahko skupaj tvegajo, kot starejši bratje z mlajšimi,
in tako pridobivajo zdravje in srečo, spretnosti in sposobnosti služenja bližnjemu (Robert Baden-Powell).
V luči zgornje misli našega ustanovitelja ter v zavedanju, da
sta dva od temeljev skavtstva aktivno preživljanje časa v naravi
ter učenje z delom, smo v začetku letošnjega skavtskega leta
začeli urejati nov skavtski prostor. Kot se za skavte spodobi,
je naš prostor jasa v gozdu, ki se imenuje »Zakleta goša«. Na
začetku skavtskega leta smo zgradili 4 mize s klopmi. Prostor
bomo lahko sedaj še lažje koristili za naše aktivnosti.
Poleg vsakotedenskih srečanj vseh treh starostnih skupin je
skupina najmlajših skavtov, Krdelo močnih šap, izvedla izhod.
Izhod je daljše srečanje, na katerem v naravi preživimo več
ur ter se podamo na malo daljšo pot. Tako so se najmlajši
(volčiči) odpravili s Frankolovega do »Zaklete goše«. Med
potjo so spoznali in poiskali različne rastline ter pri tem prišli
Naši najmlajši na izhodu

do zanimivih spoznanj. Tako sedaj vedo, da preslica ni ne
grm ne drevo niti ni eksotične modre barve. Urili so se tudi
v opazovanju ter si tako »ulovili« veliko sadja, ki je na koncu
v obliki sadne solate končal v njihovih želodcih. Seveda
pri skavtih ne gre brez zemljevida in osnovnega znanja
orientacije, ki je bila rdeča nit izhoda. Naši najmlajši so se
preko igre naučili brati zemljevid in uporabljati kompas ter
srečno prispeli na cilj.
Naše dejavnosti lahko spremljate na spletni strani: http://
rakova-steza1.skavt.net/


Špela, Iznajdljiva mravlja

Ponudba lokalno pridelane
hrane za šole, vrtce, bolnišnice …
Zdrava hrana, ekološka hrana, kratke verige, lokalna samooskrba, otroci so naše največje bogastvo … take in
podobne besedne zveze se zadnje čase pogosto pojavljajo v medijih in naših vsakdanjih pogovorih. Čas je, da
preidemo od besed k dejanjem.
Osnovne šole v Sloveniji porabijo letno 80 mio evrov za nakup
živil za malice. Zakaj ne bi čim več teh sredstev porabili za na
kup pridelkov in izdelkov z bližnjih kmetij in tako prispevali k
ohranjanju narave in lokalne kmetijske pridelave? Potrebna je
le dobra volja na obeh straneh, da bomo našim otrokom nudili
res zdrave malice. Potrebna pa je tudi dobra baza informacij.
Dobava kmetij v javne zavode (vrtce, šole, bolnišnice, domove
za ostarele) je vedno bolj pomembna, zato Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje izvaja regijske konference, v katerih pozi
va vse naročnike hrane, da naročajo živila neposredno s kmetij
in od slovenske živilske industrije. Vedno več naročnikov preh
rane je osveščenih in išče slovenske pridelke in živila.
Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo se odločili,
da združimo in posodimo bazo, kamor ste se že sedaj lahko
prijavljali kot ponudniki za javne zavode in za shemo šolskega
sadja in zelenjave.
Vse dosedanje ponudnike in vse zainteresirane za neposredno
prodajo javnim zavodom vabimo, da se brezplačno pridružite
na prenovljeni spletni strani Kupujmo domače www.kupuj
modomace.si, na kateri je sedaj poseben zavihek ponudbe,
namenjen javnim zavodom (na desni strani iskalnikov).
V kolikor bi pri tem potrebovali kakršno koli pomoč, jo lahko

Slovenska nacionalna komisija za
UNESCO

Poziv k sodelovanju
mladih prostovoljcev v
letu 2014
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (Organizacija
Združenih narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo) poziva mlade prostovoljce k sodelovanju v
svojem uradu v letu 2014.
Ciljna skupina so mladi od 18. do 30. leta starosti. Pogoja
za prijavo sta: izkazano zanimanje za Unescove dejavnosti
in aktivno znanje angleškega jezika; prednosti pri izboru
bodo imeli kandidatke/kandidati z znanjem francoskega
jezika in z izkušnjami z delom Organizacije združenih
narodov. Potrebno je tudi poznavanje dela s standardnimi
računalniškimi programi.
 Vir in več informacij: UNESCO, razpis za prostovoljce (pdf)
Simona Matko

prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali na elektronskem nasl
ovu ana.marenk@kgzs.si oz. tel. številki 01 513 66 88.
Hkrati k obisku te spletne strani vabimo tudi potrošnike in
odgovorne osebe za nakup živil v javnih zavodih, ki v svoji ne
posredni bližini iščete pridelke in izdelke s kmetij.
 KGZS –Zavod CE spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.

Čestitka SLS ob praznikih!

Vsako leto, vsaj ob decembrskih praznikih, zadržimo korak in
to neustavljivo dogajanje malo zadržimo, pogledamo okrog
sebe in se spomnimo na dogodke in dosežke preteklega leta
in ob tem tudi na drage osebe.
Nismo pozabili, da so bile zadnje volitve za kandidate naše
stranke zelo uspešne in da smo v tem mandatu uresničili
praktično vse obljube, ki smo jih dajali ob volitvah. In mandat
še ni zaključen. Posebej pa smo ponosni na dejstvo , da so bili
naši predstavniki v odborih in komisijah, svetniki v občinskem
svetu, kot tudi člani svetov KS-ti vedno pozitivno naravnani,
da smo upoštevali mnenja tudi predstavnikov drugih strank,
kajti zaradi tega je bila občina zagotovo bolj uspešna.
Za novo leto pa vam poklanjamo naslednjo aktualno misel
pisca Jeroma:
»Vsako sekundo se za nas začenja novo življenje.
Radostno mu pojdimo naproti. Naprej moramo če hočemo ali
ne, in bolje bomo hodili, če bomo gledali naprej, kakor če se
bomo nenehno ozirali nazaj.«
			
				

Beno Podergajs - župan

Marjan Kovač - predsednik Obč. odbora SLS

in svetnik SLS ter ostali člani občinskega sveta:
 Janez Karo, Viki Štokojnik, Andreja Guzej ter Danica Jezernik
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Nova Cerkev je lepa in
gostoljubna
Poslanstvo tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna je urejanje okolja, skrb za ohranjanje kulturne, naravne
dediščine in prijaznosti do obiskovalcev. V natečaju so sodelovali kraji, ki so jih razdelili v skupine, prilagojene
značilnostim naselja in turistični ponudbi. Posebej so bila ocenjevana mestna, trška in vaška jedra. Častni pokrovitelj
tekmovanja je bil predsednik države Borut Pahor. Tekmovanje poteka vsako leto od maja do oktobra, pokrovitelj
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna je Petrol.
Na svečani prireditvi pod sloganom »ČUTIM SLOVENIJO« v to
rek, 8. oktobra 2013, so turistični delavci prejeli priznanja za
najbolje ocenjena mesta, turistične, zdraviliške in izletniške
kraje, kampe, bencinske servise Petrola, mladinska prenočišča,
mestna, trška in vaška jedra. V akciji Moja dežela – lepa in gos
toljubna, Turistične zveze Slovenije, ki je v dvindvajsetih letih
prerasla v vseslovensko gibanje, je letos komisija obiskala 150
mest in drugih krajev, kolikor jih je tekmovalo. Tudi letos se je
izkazalo, da so k uspehu akcije kot vedno levji delež prispe
vali člani turističnih društev in drugi sodelavci s prostovoljnim
delom. V Sloveniji sodeluje v projektu več kot 800 turističnih
društev z 200 tisoč prostovoljci, kar pomeni, da je vključen
vsak deseti Slovenec. Letošnji zmagovalci, ki so osvojili prva
mesta, so: med večjimi mesti Ljubljana, srednjimi Nova Gorica
in manjšimi Črna na Koroškem. Med turističnimi kraji je prvo
mesto zasedel Bohinj, med zdraviliškimi Rogaška Slatina, med
izletniškimi Olimje, med kampi pa kamp Bled. Najlepše ureje
no mestno jedro ima Sežana, trško jedro Velika Polana in vaško
Ponikva.
In kje se najdemo mi? Novo Cerkev so med ocenjevanjem
uvrstili med trška jedra in dosegli smo drugo mesto, takoj
za Veliko Polano in pred Oplotnico.
Člani komisije so obiskali Novo Cerkev nenapovedano in si
ogledali kraj, preverili gostoljubnost in ocenili razmere v kra
ju po enotni ocenjevalni poli. Poglejmo, kaj so ocenjevali v
Novi Cerkvi: urejenost vpadnice od vstopa v kraj do centra,
prometno in turistično signalizacijo, urejenost jedra, urejenost
in vzdrževanost fasad, ulic, mostov, kolesarskih stez, varnost
pločnikov, urejenost javnih nasadov in sezonskega cvetja,
zelenih in ocvetličenih otokov ob prometnicah in krožiščih.
Pomemben je izgled zasebnih vrtov, balkonov in oken, orig
inalnost, sezonsko cvetje in vzdrževanje, ohranjenost in ure
jenost kulturne dediščine (cerkev, pokopališče, drugi kulturni
spomeniki), ohranjanje običajev, znanj, obrti, kapelic, mlinov.
Ocenjevali so urejenost objektov turistične infrastrukture in
ponudbe (privatne sobe), izletniške kmetije, bistroje, kmetije,
športne objekte, promocijsko gradivo, najem vodiča, inter
netne točke, info vitrine in panoje. Posebna pozornost velja
gostoljubnosti turističnih ponudnikov: sprejem turistov, pri
jaznost in postrežba v gostinskih lokalih, kulinarična ponudba,
dogajanja v kraju (dogodki, prireditve). V EKO kotičku ocenju
jejo način zbiranja komunalnih odpadkov, ločevanje odpad
kov, čistilne akcije in urejenost okolice kontejnerjev. Pri ocen
jevanju je mogoče doseči 188 točk.
Veseli smo, da so nepristranski opazovalci videli Novo Cerkev
kot urejen in za obiskovalca zanimiv kraj. Res je, da se večina
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Zavidljivo priznanje

prebivalcev naše vasi vsa leta trudi, da urejuje okolico svoje
hiše vsaka družina sama, za enotno dobro oceno pa je potreb
na še dodana vrednost. Ta se kaže v skrbi za ohranjanje običa
jev, oživitev vaškega jedra s prireditvami, skrbi krajevne skup
nosti za infrastrukturo, prijaznosti do obiskovalcev in v dobrih
odnosih med ljudmi v kraju. Obiskovalec Nove Cerkve že ob
vstopu v kraj doživi prijeten vtis, saj je urejenost cerkvenih ob
jektov vzorna, fasade hiš vzdrževane, lastniki skrbijo za cvet
je, vaško jedro ocvetličeno in vedno urejeno. Na vasi organi
ziramo kulturne prireditve, občasno prodajo na tržnici, jedro
dogajanj je pod lipami, ki simbolično združujejo. Želeli pa bi
več pripravljenosti za prostovoljstvo ob očiščevalnih akcijah in
večjo vključenost krajanov na prireditvah v kraju. Delo v naše
skupno dobro je plemenito, bogati posameznika in življenje
v kraju.

Veselje ob prejemu priznanja.

Priznanje potrjuje, da se v Novi Cerkvi trudimo za svoje
okolje. Pomeni, da je urejeno vaško jedro, da vse vasi v
krajevni skupnosti skrbijo za svoje ožje okolje. Priznanje
pomeni, da smo na pravi poti pri oživljanju vaškega jedra, skrbi za prijaznost in krepitvi družabnega življenja in
druženja.
Ob pogledu na naše vasi, ki ležijo po vzpetinah okoli Nove
Cerkve, se vidi, da prebivalci skrbijo za urejenost okolice hiš.
Zelo malo je primerov, ko domačije niso urejene ali vzdržev




Lea Sreš
Foto:Julio Kovač

Sredi Vojnika »potop«
8 metrov globoko
Poleg Ljubljane lahko le v Vojniku najdemo mehko hiperbarično komoro, ki pomaga pri lajšanju številnih težav.
Si predstavljate, da greste v vojniški trgovski center, potrkate na
vrata v prvem nadstropju Kmetijsko-Tuševega objekta in se za
dobro uro in pol potopite 8 metrov globoko? Slišati je kot znanst
vena fantastika, pa ni. No, ja, zadeva je sicer na prvi pogled vseeno
malce podobna fantaziji, saj gre za ovalno, podolgovato, modro
reč, v kateri nekdo leži z masko na obrazu in v belih oblačilih bere,
zraven pa nekaj klopota. »Dejansko je gospod sedaj na takšnem
tlaku, kot bi bil, če bi se potopil 8 metrov globoko, pa je vendar
suh,« začne razlagati Ervin Pogorevc. »Naj vas brnenje in maska, ki
jo ima na obrazu, ne moti. Brni zato, ker aparature proizvajajo čisti
kisik (so pravzaprav edinstvene na svetu). Gospod preko maske
vdihava čisti kisik,« pojasni, možakar v komori pa v potrditev, da
mu res ni prav nič hudega, z nasmehom na obrazu pomaha ra
dovednežem. »Oblečen pa je v oblačila, ki so iz čistega bombaža.
Le takšen sme vstopiti v komoro.«

pride tudi v tiste pore in dele našega telesa, kamor sicer pride
redkeje in v zelo pičlih količinah. Najlažje pa si je zadevo pred
stavljati s pomočjo primerov. Gospodu, ki smo ga našli v komori,
se je po dveh letih zacelila rana v predelu trebušne votline, in to
le po petih tretmajih v komori. Gospe, ki je prišla zaradi težav z
artritisom, se je že po tretjem tretmaju vrnila gibljivost prstov

Za večje vdihavanje kisika.

Pogorevc hitro preide k bistvu, čemu služi kombinacija tako
visokega tlaka in vdihavanja čistega kisika. V komori je tlak do
2-krat večji od tlaka okolice, zato tudi dihamo dvakrat večjo kon
centracijo kisika, kot bi v okolju dihali čisti kisik, ali pa 9,5-krat
več, kot bi dihali v okolju navaden zrak, zato so učinki na zdravje
in počutje še boljši. Še poenostavljeno rečeno, zaradi tlaka kisik

Pogovor z uporabnikom komore
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ane. Vidna je skrb članic Turističnega društva za ocvetličene
gredice v Socki, Razdelju, Novi Cerkvi in v Lembergu. Urejena
je okolica gasilskih domov, šol in pokopališča. Vse delavnice,
ki jih organizira društvo za osnovnošolce, njihove starše in
krajane, so usmerjene v vzgojo mladih v skrbi za ohranjanje
dediščine in spoznavanja vrednot, ki krepijo pripadnost sk
upnosti. V članku nisem izpostavljala dobrih zgledov, saj je
priznanje namenjeno slehernemu izmed nas v kraju. Priznanje
pomeni, da skupno delo krajevne skupnosti, društev, organi
zacij, občine, prostovoljcev in posameznikov rodi sadove, ki se
odražajo v podobi kraja in načinu življenja v njem.
Priznanje Turističnemu društvu Nova Cerkev iz rok Turistične
zveze Slovenije sta v Podčetrtku prevzela naš župan Beno
Podergajs in predsednica TD Zvezdana Stolec. Na seji odbora
za gospodarstvo in turizem so ga prevzeli lastniki, člani Tur
ističnega društva Nova Cerkev. Povedanih je bilo veliko lepih
in vzpodbudnih besed o preteklem delu TD, izraženih je bilo
veliko želja, da nadaljujemo s svojim delom. Člani društva se
zavedamo, da osvojeno drugo mesto v projektu Slovenija
moja dežela –lepa in gostoljubna pomeni zahvalo vsakemu
izmed vas, ki skrbite za svoje okolje, urejujete vaške gredice,
pometate vas, zalivate rože in ste prijazni do obiskovalcev in
sokrajanov. Iskrene čestitke, Nova Cerkev!

OSTALO
Notranjost komore

na rokah. Pred prvo terapijo zaradi skrčenih prstov niti knjige
ni mogla brati. Znana tenisačica si je poškodovala komolec. Po
tretmaju je kljub poškodbi zmagala. Še več, dekle je celo v šoli
dobilo prvo petico, saj je po tretmaju precej lažje razmišljala.
»Pravzaprav komora lajša vse več tegob. To je, če je pritisk dovolj
visok. Komore, v katerih je največ 1,4 bare, imajo zgolj lepotilni
učinek, tiste nad 1,46 barov, na primer naša ima 1,8 barov, pa
potrjeno lajšajo tudi zdravstvene težave.«

Uspeh po naključju

Kot dodaja Pogorevc, so komore v svetu znane že več kot 50 let,
vendar takrat še niso bile izdelane tudi v mehki različici, zato
niso bile prenosljive in posledično izredno drage. Poleg treh me
hkih komor v Ljubljani je enako moč najti le še v Vojniku. Ervin

Pogorevc je povsem slučajno »naletel« nanje. Pred časom, ko je
ležal v celjski bolnišnici, je prebral članek o nekem nogometašu,
ki je po poškodbi okreval v hiperabrični kisikovi komori. »Nisem
točno vedel, kaj to je, zapomnil sem si pa ime. Kasneje sem se
udeležil tečajev za vodenje čolna in slučajno je voditelj Peter Ko
kalj (generalni zastopnik za ANDI, podjetje, ki proizvaja komore)
omenil te komore in nas vprašal, če jih želimo videti. Prvi sem
bil za,« pripoveduje mladenič, ki očitno zna izkoristiti vsak po
tencial, ki mu pride na pot, in malo pisarno nad trgovskim cen
trom dodobra zapolniti z dejavnostmi. Tako je na primer pred
leti srečal žensko, ki se je na neko srečanje pripeljala s hudo do
brim avtom. Zanimalo ga je, kaj počne, da si ga lahko privošči, in
spoznal novo dejavnost, s katero se še danes ukvarja. Za prodajo
kitajskih prehranskih dopolnil, ki se tržijo pod blagovno znam
ko Tiens, je dobil celo ekskluzivo za ta del Evrope. »To je moja
osnovna dejavnost. Tako kot moja partnerica Nina Škoberne, ki
pravzaprav vodi najino novo dejavnost, pa sem tudi sam nare
dil vsa potrebna izobraževanja za pravilno in varno ravnanje s
kisikovo komoro,« še pojasni sogovornik.

Kmalu spoznavni večeri

Hiperbarična kisikova komora je v Vojniku vsega dobra dva
meseca, a je v tem času skorajda nenehno zasedena. »Nek
poslovnež ne more priti drugače kot pozno zvečer, zato se mu
prilagodim. Spet drugi lahko pridejo le v dneh vikenda ali praz
nikov. Predvsem športniki imajo svoj bioritem, ki se mu moraš
prilagoditi. Tako da imamo precej pestro,” pove Pogorevc, ki
bo, kot napoveduje, v kratkem pripravil spoznavne dneve o
hiperabarični kiskovi komori. www.hbot.eu



Rozmari Petek
Foto: Jure Vovk

Projekt Simbioza uspešno izveden tudi v Vojniku
Oktober je bil pester tudi za udeležence in prostovoljce
projekta Simbioza. Letos se je medgeneracijska
prostovoljska akcija izvajala na 340 lokacijah po državi, v
občini Vojnik kar na dveh lokacijah: na OŠ Frankolovo in
OŠ Vojnik.
Od 21. do 25. oktobra so se starejši učili osnov računalništva,
brskanja po medmrežju, pošiljanja elektronske pošte in osnov
mobilne telefonije. Veliko udeležencev se je prvič »spopadlo
z miško« in so polni entuziazma vstopili v svet informacij na
spletu. Nekateri pa so pri projektu že prejšnja leta sodelovali
in bili nad osvojenim znanjem navdušeni, zato so letos želeli
znanje osvežiti in nadgraditi. Prostovoljci so se zelo potrudili,

Kolektiv Špesovega doma Vojnik vam želi
miren Božič ter srečno in uspešno Novo leto 2014 !
da so e-veščine približali znanja željnim starejšim. Upamo, da
nam je uspelo. Zahvala gre vsem, ki so pri projektu sodelovali
bodisi v vlogi učiteljev ali v vlogi učencev!
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Jasmina Jakopič
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Kdo pa so ti mladi fantje …
Klateži
Slovenija ima mnogo glasbenih skupin, harmonikarjev, pevcev in glasbenih ustvarjalcev. Med njih si
utira pot skupina Klateži iz Nove Cerkve, fantje iz generacije 1993/94. Za Klateže velja, da vsi izhajajo iz
nekakšne valilnice mladih inštrumentalistov, iz Godbe na pihala Nova Cerkev in zadnja leta iz šole Roka
Švaba. Veliko navdušenje nad izvajanjem narodnozabavne glasbe so pri mladih povzročili Modrijani, ki
mlade usmerjajo v učenje inštrumentov za izvajanje te zvrsti glasbe.
Kako predstaviti skupino štirih fantov, ki se poleg študija uk
varjajo z obiskovanjem glasbene šole in vedno pogosteje
nastopajo? Za Novo Cerkev je ansambel Klateži pomemben,
ker sodelujejo na prireditvah v kraju, vedno so pripravljeni
pomagati društvom pri pripravi kulturnega programa kot
posamezniki ali skupina. Fantje so začeli nastopati kot učen
ci osnovne šole in ob podpori staršev nadaljevali z glasbenim
izobraževanjem vsak na svojem področju in spontano posta
li skupina. Najprej dva na praznovanju rojstnega dneva, nato
štirje in izbrali so ime Klateži. Ime so prevzeli s soglasjem čla
nov prejšnje skupine, ki je prenehala z delovanjem. Uradni
začetek ustvarjanja sega v leto 2010.
Skupina nima formalnega vodje, odločitve sprejemajo z dogovo
rom, se posvetujejo z izkušenejšimi glasbeniki in počasi nabirajo
izkušnje na glasbeni sceni. Prijavljajo se na različna tekmovanja
in dosegajo vidne uvrstitve. Povedali so, da imajo srečo, saj jim
pomaga Modrijan Rok. Udeležili so se tekmovanja na festivalu
v Cerkvenjaku, v Dobjem (tam so letos zmagali), na Mariji Reki
(bili drugi). Nastopajo na glasbo, ki jo za njih napišejo Rok Švab,
Vera Šolinc, Tine Lesjak in tudi sami. Predstavili so nekaj za njih
napisanih skladb: Fantovski večer, Dal bi ti ljubezen, Kdor hoče
flosar biti, dve pa pripravljajo. Skupino sestavljajo Gregor Stolec,
Nejc Cehner, Jure Sentočnik in Janez Smerkolj. Vsi se poznajo od
malega, bili so sošolci, mladi gasilci, med seboj prijateljujejo, sk
upaj preživljajo prosti čas in seveda dvakrat na teden vadijo. Nas
topajo z narodnozabavno in zabavno glasbo. Pred njimi so pro
jekti, ki pa ji še ne izdajo, vendar gre za predstavitev lastnih skladb.

Gregor Stolec je končal šolo za gostinstvo in turizem in je štu
dent drugega letnika ekonomije na primorski univerzi. Končal
je nižjo glasbeno šolo v Šentjurju, smer saksafon, in že 12 let
igra v Godbi na pihala nova Cerkev. Fant je vsestranski glasbeni
talent, saj obvlada igranje na saksafon, diatonično harmoniko,
kitaro, kontrabas in bobne. Gregor je obetaven glasbenik na
strunskih inštrumentih. V ansamblu Klateži igra na kontrabas.
Je član zasedbe Extra band Glasbene šole Celje in The Moon
lighting Orchesta Celje, kjer izvajajo veliko glasbenih stilov.
Gregor pri njih ustvarja na altsaksafonu in klarinetu. Njegov
prosti čas zapolnjuje šport, druženje, urejanje zelenice in kaže,
da bo postal dober birt v domači gostilni. Po njegovem delu in
udejstvovanju vidimo, da ima širok glasbeni okus in področja
delovanja.
Nejc Cehner je končal srednjo kemijsko šolo in obiskuje ma
turitetni tečaj za sprejem na glasbeno pedagogiko na Ak
ademiji za glasbo v Ljubljani. Na nižji glasbeni šoli je končal
izobraževanje na klavirju, za klavirsko harmoniko pa končuje
srednje izobraževanje. Začel je v prvem razredu z učenjem
sintesajzerja, nato pa prešel na klavir. Pet let je igral klarinet
v Godbi na pihala Nova Cerkev. Tudi Nejc obvlada igranje na
številne inštrumente: klavir, diatonična in klavirska harmonika,
kitara, bariton in klarinet. Fant je zaprisežen »narodnjak«, saj
pravi, da se najlaže izraža v narodnozabavni glasbi. V ansamb
lu Klateži poje in igra klaviature. Njegovi hobiji so tenis, šah in
druženje s prijatelji. Prepričana sem, da bo njegovo življenjsko

KULTURA
poslanstvo povezano z glasbo, saj mu glasba pomeni več kot
zabavo. Povedal je, da imajo za njegove glasbene začetke na
jvečjo zaslugo njegovi starši.
Jure Sentočnik je končal srednjo tehnično šolo in je študent na
Fakulteti za strojništvo. Diatonično harmoniko ga je poučeval
Rok Švab, Tomi Majcen pa trobento. Jure se z glasbo srečuje že
devet let. V ansamblu Klateži igra diatonično harmoniko. Poleg
harmonike obvlada še bas kitaro in trobento, na katero igra v
Godbi na pihala Nova Cerkev. Pri izbiri hobijev se kar ni mogel
odločiti za vrstni red. Nogomet, tenis, kolesarjenje, odbojka in
seveda vožnja z motorjem, vse pa mora delati pazljivo, saj ima
težave s hrbtenico. Povedal je, da ima veliko podporo staršev.
Brez njih ne bi zaplul v glasbene vode, seveda pa je na prvem
mestu študij.
Janez Smerkolj je obiskoval Gimnazijo Center v Celju in je štu
dent prvega letnika kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Mariboru. Končal je nižje glasbeno izobraževan

je iz klarineta in klavirja, zasebno šolo kitare pri Bojanu Bahčiču
in Tomažu Rebernaku. Njegova glasbena pot se je začela pred
desetimi leti. Tudi Janez je bil pet let član Godbe na pihala
Nova Cerkev. V ansamblu Klateži igra kitaro. Njegovi hobiji so
raznovrstni, najraje igra ameriški nogomet, brska po spletu, se
druži in se posveča svoji deklici. Je veseljak in na njegov račun
pade marsikatera bodica ostalih članov ansambla.
Fantje delajo resno, se izobražujejo, vadijo, so prijatelji in
medsebojni kritiki, imajo podporo staršev in kot pravijo,
jim veliko pomagajo nasveti Roka. Zaželimo Klatežem srečno glasbeno in poklicno prihodnost, v kraju pa si želimo, da
ostanejo naši sodelavci na prireditvah, ki brez njih ne bile
popolne in vesele. Vedno so pripravljeni sodelovati z TD Nova
Cerkev, KUD Socka, z obema šolama in z drugimi društvi.


Lea Sreš
Foto: Srečko Sentočnik
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*Akcija velja samo za osebna vozila in traja od 01. 11. do 31. 12. 2013
ter ni združljiva z ostalimi variabilnimi popusti in velja samo za letne police.
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»Brez pesmi mi živeti ni«
Tako je bil naslov letošnjega Srečanja ljudskih pevcev in pevk v organizaciji Arclinskih fantov v dvorani
KUD Vojnik.
Milan Svetel, Milko Kovač, Peter Marguč in Franci Bogovič so
v goste poleg letošnjih občinskih nagrajencev Vrajeve peči
iz Socke povabili še Ljudske pevce iz Socke, Ljudske pevce iz
Preske, Ljudske pevke Pušeljc iz Mozirja, »Ta Repinove«, Tineta
Lesjaka in Oplotničane, Ljudske pevke iz Sv. Jurija ob Ščavnici
in humorista Gojmirja Jevšenaka. Slednji je s humorističnimi
vložki nasmejal polno dvorano obiskovalcev. Večer nam je na
klonil obilo prekrasnih ljudskih napevov in unikatnih nastopov
vseh gostov. Prireditev je povezavala Katja Žvikart.
Da so Arclinski fantje pomemben del naše kulturne zakladnice,
govorijo spodbudne besede in čestitke njihovih prijateljev Ivanke
Koprivnik, Mirka Krašovca, predsednika Vinogradniško vinarskega
društva občine Vojnik, Mira Gorenška, predsednika KUD France

Prešeren Vojnik, in ne nazadnje župana občine Benedikta Podre
gajsa. Ta je ob čestitki in zahvali za krasno organizacijo koncerta
izrazil veselje ob tem, da Arclinski fantje svoje veselje do ljudskih
viž prenašajo tudi na mlajše rodove. Arclinski fantje pravijo, da jim
vsega tega ne bi uspelo pripravit brez sponzorjev in tehnične ek
ipe KUD Vojnik, za kar se jim iskreno zahvaljujejo.
Arclinske fante druži veselje do petja in veliko prijateljstvo, ki
ga negujejo že od mladosti. Letošnje leto so obeležili 29 let
skupnega delovanja in že se veselijo drugega leta, ko bodo ob
svojem okroglem jubileju Arclinski fantje pripravili večer ljud
skih napevov.


Petra Pehar Žgajner

Božični oratorij francoskega
skladatelja Saint-Saënsa
Poustvaritev božične zgodbe po petih letih v izvedbi več kot 100 glasbenikov v soboto, 28. decembra
2013, ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Vojniku
Po petih letih bo v vojniški župnijski
cerkvi sv. Jerneja spet zazvenel Božični
oratorij
francoskega
romantičnega
skladatelja Camilla Saint-Saënsa. Tokrat v
izvedbi glasbenikov, ki skoraj vsi izhajajo
iz občine Vojnik. Pod vodstvom Simona
Jagra se bo predstavilo pet pevskih
solistov (Lucija Lenarčič, Mojca Žerjav,
Tea Kus Grilanc, Miha Lenarčič, Primož
Krt), instrumentalisti (Tina Svet, flavta, Veronika Tadina, harfa,
Tomaž Marčič, harmonika, Miha Firšt, kontrabas) in mogočna
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zasedba več kot 100 zborovskih pevcev. Združeni pevski zbor
bo sestavljen iz pevcev Mešanega pevskega zbora FORTE,
Cerkvenega mešanega pevskega zbora sv. Jerneja iz Vojnika
(zb. Tomaž Marčič), Moškega pevskega zbora KUD France
Prešeren iz Vojnika in Vokalne skupine Kolorina iz Vojnika (zb.
Emilija Kladnik Sorčan).
Božični oratorij (Oratorio de Noël) je delo takrat 23-letnega
Camillla Saint-Saënsa. Saint-Saëns [s
Tomaž Marčič

KULTURA

Ubrani glasovi na koncertu
Pesem, sotočje veselja in radosti
Tudi letos, in sicer 16. novembra, so se na letnem koncertu predstavili pevci Moškega pevskega zbora
KUD Nova Cerkev. Dogodek je imel naslov Pesem, sotočje veselja in radosti. Nastopili so domači pevci,
umetniški vodja Peter Selčan, in gostje v treh pevskih sestavih, ki delujejo v KUD Sotočje iz Vipavske
doline, umetniški vodja Ana Knez. Program je povezovala Andreja Štravs.
Peter Selčan je naš sokrajan in poznan delavec na področju
kulture. Zbor vodi že dobrih triintrideset let, bil je moj sogovo
rnik. Predstavil mi je zgodovino zbora in vsebino letnega kon
certa. »Moški pevski zbor deluje že od leta 1972, doživljal je do
bre in slabše čase in preživel zaradi stkanega prijateljstva med
pevci, ki je združeno s posluhom in veseljem do petja. V zboru
poje devetindvajset pevcev, starih med devetnajst in enaino
semdeset let, povprečna starost se nagiba v prid starejšim. Tru
dimo se, da bi zbor pridobil mlade pevce. Pri izbiri programa se
odločimo za pesmi, ki jih pevci zmorejo in jih zbor potrebuje
za nastope. Vsi so ljubiteljski pevci. Naše področje delovanja
sega od sodelovanja na medobčinski reviji pevskih zborov v
Celju do petja na različnih prireditvah, pojemo med mašo vsa
ko prvo nedeljo v mesecu in ob pogrebih. In ravno področje
nastopov vpliva na izbor pesmi, ki jih zbor poje. Letošnji kon
cert je imel prav posebno poslanstvo, saj smo želeli predstaviti
kot solista baritonista Slavka Jakopa, ki v zborih prepeva že
petinšestdeset let. Slavko je dobil priznanje Javnega sklada
Republike Slovenije za ljubiteljsko kulturo in priznanje Kul
turnega društva Nova Cerkev. Izbor pesmi na koncertu, od
slovenskih, dalmatinskih, makedonskih in ruskih, je prikazal
njegove solistične sposobnosti. Moram pohvaliti vse pevce, da
so se vsi potrudili in ubrano zapeli.«

Primorski glasovi so ogreli poslušalce

Na koncertu so se predstavili primorski pevci, ki se združujejo v
KUD Sotočje iz Črnič. Fantje in dekleta prepevajo v vokalni sk
upini, kvintetu Anike in oktetu Sotočje. Njihovi ubrani glasovi
prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, duhovne, ruske
in dalmatinske, pesmi v primorskem narečju, domovinske pe

smi in večne popevke. Nastopajo na različnih prireditvah, tudi
v širšem slovenskem prostoru in izven meja. Njihov nastop na
koncertu je bil zelo ubran in je pritegnil poslušalce. Izbor pe
smi na koncertu je poslušalce popeljal od primorske ljudske,
do popevk in dalmatinske, njim tako ljube glasbe. Domači in
gostujoči pevci so program uskladili in ga skupaj zaključili.
»Želim si, da v zboru zapojejo tudi mladi pevci, saj ima
samo takšen zbor pred seboj bodočnost.«
Na vprašanje, kakšna je prihodnost zbora, je Peter povedal:
»Zbor ima za seboj že dolga leta petja in je dosegel številna
priznanja. Podelili so nam srebrni vojniški grb, Prešernovo
priznanje Občine Celje in številna druga priznanja. Pevci so
posneli dve zgoščenki. Prva je samostojni CD narodnih in
umetnih pesmi (Večerni zvon), druga predstavlja Slomškove
pesmi ob sodelovanju Mešanega cerkvenega zbora, Godbe
na pihala in dueta Biser (Sonce zahaja). Pevci so v sodelovan
ju učencev POŠ Nova Cerkev posneli opereto Miklavž priha
ja, sodelovali pri snemanju filma o Primožu Trubarju, zapeli v
baziliki svetega Petra (maša za družine slovenske vojske) in na
koncertu v Vatikanu.«
O pevcih, ki prepevajo v MPZ KUD Nova Cerkev, sedaj vemo
malo več. Verjetno smo enakih misli, ko trdim, da je zbor v Novi
Cerkvi nepogrešljiv, saj so prisotni na prireditvah, v cerkvi in ne
nazadnje ob zadnjem slovesu naših dragih. Pevcem in umet
niškemu vodji želim dobro kondicijo zbora, lepega petja in ob
prepevanju obilo osebnega zadovoljstva.



Lea Sreš
Foto: J. Vovk
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BMK KUD France Prešern Vojnik

Temna, temna noč
Gledališka predstava, ki jo je po istoimenski zgodbi M.
Christina Butler dramaturško predelala in zrežirala Špela
Verlak, je bila 19. 10. 2013 premierno uprizorjena na odru
domačega kulturnega doma v Vojniku.
Namen otroške gledališke predstave je bil najmlajši publiki
pričarati pravljični svet, v katerega so igralci želeli popeljati
tudi ostale obiskovalce.

Joškova banda in češka folklorna skupina Barunka zaigrali skupaj

Nachodsky denik v mesecu oktobru 2012, katerega so napisali
otroci in učitelji te šole (iz češčine je preveden samo del članka).

Igralci in sooblikovalci predstave.

Vlogo žabca, ki se razveseli, da bo po dolgem spanju pod
kamnom lahko končno skočil v svoj ribnik, je zaigrala Špela
Verlak. Na poti k ribniku sreča navihanega ježka (Matjaž Kovač),
boječega jazbeca (Anže Kovač), sladkosnedega polha (Nina
Založnik) in prijaznega zajčka (Anja Božnik). Ko končno prispe
do težko pričakovanega ribnika, pa žabec zagleda pošast, ki
se je prestraši, zato odhiti k svojim prijateljem, s katerimi s
skupnimi močmi ugotovijo, da je strah mnogo večji, kadar smo
sami, in da se lahko prestrašimo tudi lastne sence. A žabcu je ta
strah s pomočjo prijateljev uspelo premagati.
Članom BMK KUD France Prešern Vojnik pa je s plakatom
Nika Krofliča z zanimivo scenografijo, kostumi Slavice Božnik,
svetlobnimi in zvočni učinki Urbana Podergajsa, razgibano igro
igralcev in nagovorom Marjane Kovač, ki je otroke s posebnim
občutkom povabila k ogledu pravljice, uspelo zaključiti prvo
predstavo za otroke v njihovi izvedbi.
Ob koncu se je režiserka zahvalila vsem sodelujočim,
obiskovalcem in »še zlasti otrokom, ki so pravljične junake
nagradili z bučnim aplavzom in pokazali, za koga se je v
življenju vredno truditi.«


Lidija Eler Jazbinšek

Joškova banda
že tretjič na Češkem
Ob praznovanju zavetnika Čehov sv. Vaclava je bila konec
septembra 2013 v češko mesto Česka Skalice povabljena
Joškova banda. S svojim glasbenim programom je
nastopila na tamkajšnji osnovni šoli, ob slikovitem jezeru
Rozkoš in zadnji dan v romantični Babičini dolini Ratiborice
skupaj z eno najboljših čeških folklornih skupin Barunka.
Da je vse potekalo v najlepšem redu, je poskrbela ravnateljica
osnovne šole Česka Skalice Zdenka Vitova, za kar se ji Joškova
banda iskreno zahvaljuje. Kako prisrčen je bil nastop Joškove
bande na osnovni šoli, priča članek, objavljen v časopisu
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V Češkoskalički šoli odmevala glasba iz Slovenije
V petek, 27. septembra, je po češkoskalički šoli v Ulici
Komenskega odmevala glasba, ki so jo učenci in učitelji
spremljali z velikim aplavzom. To je bil za nas poseben obisk
iz prijateljske Slovenije. Joškovo bando je k nam povabila naša
gospa ravnateljica Paed dr. Zdenka Vitova. Sedem glasbenikov
v posebnih nošah in ljudskimi instrumenti je navdušilo učence
in učitelje. Ljudski instrumenti ribežl, grablje z zvončki, lopar,
harmonika, boben, trobenta, narejena iz buče, jodlanje in
petje so ustvarili veselo razpoloženje v šoli, kakor tudi izven
nje, saj so se mimoidoči spraševali, zakaj je na naši šoli danes
tako veselo. Zato se iskreno zahvaljujemo našim slovenskim
prijateljem za vesele glasbene trenutke. Želimo si, da se še
večkrat ponovijo. Nastop Joškove bande na naši šoli je bilo
povabilo za naslednji dan, ko se je v bližnji Babičini dolini
odvijal praznik sv. Vaclava.


J. Žlaus

Ogled gledališke
predstave v Pliberku
V Pliberku smo si 2. oktobra 2013 ogledali gledališko
predstavo Mitje Šipka Med zakonom in vestjo v režiji Jožka
Hudla in izvedbi domače igralske skupine »Oder 73«.
KUD France Prešeren Vojnik in Slovensko prosvetno društvo
Pliberk ohranjata stike že vrsto let. Povezava se je vzpostavila
preko borčevske organizacije in g. Jurija Bojanoviča, sedaj pa
to sodelovanje ohranja in nadaljuje občina Vojnik, KUD FP
Vojnik in ZZB za vrednote NOB Slovenije –Vojnik. Predstavo
smo si v oktobru ogledali Andreja Stopar, predsednica ZZB za
vrednote NOB Slovenije – Vojnik, Tomo Gorenšek, predsednik
KUD FP Vojnik, in Uroš Krivec, predsednik Dramske sekcije KUD
FP Vojnik.
Dogajanje je postavljeno v čas po drugi svetovni vojni in
pripoveduje o takratnem razumevanju malih ljudi, ki jih
aktualna oblast ni hotela oziroma ni mogla vključiti v tako
imenovano demokratično prenovo družbe. Lokalni posestniki
so na tak ali drugačen način krmarili med vojskami, da so
zaščitili svojo zemljo ter kmetije, ki pa so te vojske tudi hranili,
ko so se valile čez to ozemlje. Težava je nastala v družinah, kjer

so se otroci odločili za različne opcije. Oče Rečnik se mora na
primer odločiti, ali bo izdal sina, katerega so regrutirali v SS
enote, čeprav ta sploh ne ve, kaj je to. Okupatorji so mu ob
rekrutaciji obljubili motor, uporabili pa so ga, da jih je vodil na
javko, ki je bila že prej izdana. Po končani vojni se vrne domov,
da bi ga oče skril. Da pa je družinska tragedija še hujša, je mlajši



Tomo Gorenšek, predsednik KUD F. Prešern Vojnik

KUD Godba na pihala
Nova Cerkev vabi na
koncert
Leto se izteka in dneve v decembru nam bo polepšal
božično novoletni koncert KUD Godbe na pihala Nova
Cerkev, ki bo v soboto, 29. decembra 2013, ob 16. uri, v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.
Na koncertu se bo predstavila Godba na pihala Nova Cerkev, ki
jo vodi dirigent Tomi Majcen, program bo povezovala Jerneja
Kompan. Kot gostje bodo nastopili narodnozabavni ansambli
Die Mooskirchner iz Avstrije, Klateži, Veseli potepuhi in Ta pravi
gasilci iz Nove Cerkve, Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev
in solisti.

SREČNO 2014



Vabljeni na prireditev.


Lea Sreš
Foto: J. Vovk
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sin Rečnikovih oficir OZNE.
K težavam in zapletu pa pripomore tudi Klerikalna fašistična
organizacija, za katero se tisti, ki so novačili ljudi za prehod
meje, izkažejo v sojenju proti očetu Rečniku kot obtožilne
priče. Rečnik je hotel le rešiti sina, ki se je v določenem
trenutku napačno odločil, saj si tudi rok ni umazal, privlačil ga
je le obljubljeni motor. Tragično pa je to, da ga je pri poskusu
prehoda meje ustrelil brat, oficir OZNE. Oče Rečnik na sojenju
prizna krivdo, ne strinja pa se, da ne bi smel zaščititi svojega
otroka.
Dramo je g. Mitja Šipek napisal po resničnih dogodkih pred 30
leti z opozorilom ki pa je primerno morda tudi za današnji čas:
OSTANIMO LJUDJE V SREČI IN NESREČI.
Predstava nas je navdušila. Naše prijatelje smo povabili, da
nastopijo tudi na našem odru v Vojniku. Predvidevamo, da jih
bomo lahko videli v aprilu 2014.

INTERVJU

Občani, ki sežejo čez planke

Podjetji Cenex in Fivia v vrtincu
svetovne filmske industrije
Zagotovo ste že velikokrat ob zaključku kakšnega filma zasledili podnapis distribucija Cenex Vojnik ali distribucija
Fivia Vojnik. Verjetno ob tem niste ostali ravnodušni, ampak se je v vas vsaj malo prebudil občutek ponosa in
lokalne pripadnosti. Podjetji Cenex in Fivia sta dve družinski podjetji, ki že vrsto let uspešno krmarita v svetovni
filmski industriji. V času vsesplošne krize, ki je svoj pečat pustila tudi v tej panogi, sta podjetji uspešno kos
novi situaciji in nimata večjih težav. V času zastopanja velikih imen filmskega sveta sta na platna slovenskih
kinematografov družbi pospremili filme Pirati s Karibov, Narnija ipd. ter celovečerne risane filme Svet igrač,
Avtomobili, Rattatouille, Wall-E, Princesa in žabec ... Podjetji sta prejeli tudi nekaj odmevnih nagrad v okviru
korporacije Disney za najboljše izpeljane dogodke ob premierah filmov: Pirati s Karibov in Zgodbe iz Narnije: Princ
Kaspijan. Letos sta podjetji že četrtič zapored organizirali Festival evropskega in mediteranskega filma –FEMF v
Piranu in bili tretje leto zapored tudi soorganizatorja otroškega festivala Zrno soli prav, ki je prav tako potekalo
v Piranu. Za področje podjetništva in prepoznavnosti Vojnika v Sloveniji in tujini sta leta 2005 družbi prejeli
tudi bronasti vojniški grb. Energije, idej in volje do dela lastnikoma Janku in Branki Čretnik ter sinovoma Janku
mlajšemu in Robertu ne primanjkuje. Drzno se spogledujejo s prihodnostjo in se veselijo novih poslovnih izzivov.
Začetki brez velikih pričakovanj
»Takrat res nismo vedeli, v kaj natančno se spuščamo. Velik
ih pričakovanj nismo niti imeli, saj je naš posel že od samega
začetka precej rizičen in specifičen. Filmski svet ni samo to, kar
ljudje vidijo preko televizijskih sprejemnikov. Hollywood ni
samo blišč, ampak tudi beda,« uvodoma na moje vprašanje o
začetkih poslovne dejavnosti odgovori Janko Čretnik. Podjetje
Cenex je bilo ustanovljeno leta 1990 in se ukvarja z video, kino
in TV distribucijo ter s promocijo filmov. Leta 1994 je podjetje
preko hrvaških partnerjev podpisalo sodelovanje s studiem
Walt Disney, od leta 2002 pa je tudi uradni zastopnik studia,
ki ima pod svojim okriljem studio Disney/Pixar, Marvel in Lu
casfilm. Cenex se ukvarja še s pripravo materialov, najnovejša
zadnja pridobitev pa je izdelava digitalnih filmskih kopij za ki
nematografe. »Za to je bilo potrebno nabaviti strojno in pro
gramsko opremo. Danes je vse usmerjeno v visoko ločljivost
slike, zato smo se usposobili tudi za pripravo materialov za TV
v HD formatu,« še doda dolgoletni uspešen poslovnež.
Podjetje Fivia oziroma - kot sta mi nasmejano razložila lastni
ka, gre v tem primeru tudi za t. i. ženo podjetja Cenex - je bilo
ustanovljeno leta 1996 in se pretežno ukvarja z distribucijo
neodvisnih filmov. »Ti filmi niso filmi velikih studiev, gre pred
vsem za evropske filme, ki so sporočilno kvalitetnejši od amer
iških, vendar niso komercialni oz. zastopani z znanimi obrazi
iz filmskega sveta. Evropske filme moramo še bolj približati
gledalcem, saj imajo tudi veliko večjo kulturno vrednost.« O
uspešnosti njune dejavnosti priča podatek, da družbi zapos
lujeta trenutno šest redno zaposlenih in v slovenskem pros
toru dosegata od 20- do 32-odstotni tržni delež distributerske
filmske dejavnosti.
Naporen delavnik in dragoceni družinski trenutki
Filmska industrija je dejavnost, kjer moraš biti nenehno pris
oten in slediti novostim na trgu, kar od človeka zahteva ne
nehno delo in poznavanje. »Ker veliko poslujemo z ZDA, je
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Janko Čretnik, Sylvester Stallone in Peter Štefka, poslovni partner
iz Slovaške.

naš delovni urnik prilagojen njihovemu času. Velikokrat dela
mo torej ponoči oziroma do zgodnjih jutranjih ur.« V delo se
je leta 2004 vključil tudi sin Janko mlajši, ki skrbi za tehnično
dejavnost, pred kratkim pa se mu je pridružil še brat Robert,
ki je zadolžen za redno zbiranje podatkov o gledanosti film
ov v slovenskih kinematografih. V delo je tako sedaj vpeta vsa
družina. »Takšen način življenja ne bi zamenjala za nič na svetu,
čeprav je bilo na začetku težko vse uskladiti. Z Jankom sva na
jprej skupaj kot mož in žena in tudi kot poslovna partnerja. V
pisarni, jedilnici, na festivalih in še kje. Je pa velika prednost, da
doma skuham kosilo in skupaj obeduje vsa družina. To so redki
trenutki, ko ima pred poslom izjemoma prednost družina. Ti
trenutki nam zato ogromno pomenijo,« pove Branka, ki zase
pravi, da je deklica za vse. Skrbi namreč za vodenje, trženje, fi
nance, kadrovske zadeve in je ponosna žena ter skrbna mami.

INTERVJU
Janko in Branka Čretnik sta se udeležila festivala American Film Market, v ozadju Studio Universal v Hollywoodu.

Zlata palma, zlata rola, zlati medved in srce Sarajeva
Lastnika sta prisotna tudi na večini največjih festivalov. Na
tovrstnih dogodkih se srečujejo najvidnejši ustvarjalci filmov:
režiserji, producenti in igralci. Veliki mednarodni festivali, kot
so v Cannesu, Berlinu, in American Film Market so predvsem
namenjeni nakupu filmov. Takšni festivali so zelo delovni in
ostane zelo malo časa za prostočasne obiske turističnih lok
acij. »Ves dan se srečuješ z različnimi poslovnimi partnerji, ki ti
predstavijo nove filme in možnosti nakupa le-teh. Vse skupaj je
v bistvu zelo naporno,« dodata. Nekateri drugi festivali, npr. v
Parizu, Sarajevu in še kje, pa so bolj sproščeni, namenjeni ogle
du filmov in ne toliko nakupom. Podjetji v svetu zelo dobro
poznajo in cenijo njuno delo. V zadnjem času sta distribuirali
tudi veliko evropskih filmov, kar je dodatno utrdilo njun sloves
v evropskem prostoru. Za Fivio je letošnje leto še posebej us
pešno in obogateno s festivalnimi nagradami. Film Razredni
sovražnik je bil nagrajen z zlato rolo, na filmskem festivalu
LIFFe se je predstavljalo kar 14 zelo uspešnih filmov. Film Adeli
no življenje je bil nagrajen z zlato palmo, Sveta obvoznica z zla
tim levom, V razcvetu z nagrado srce Sarajeva. Glede na prve

odzive pa bo najverjetneje zelo uspešen tudi film v slovensko
italijanski koprodukciji z naslovom Zoran, moj nečak idiot.
Poslovna spretnost in nenehno prilagajanje
Ta vrsta posla zahteva veliko strokovnega dela, znanja,
poslovnih veščin in potrpljenja. »Kriza je svoje prinesla tudi v
naš posel. Cene filmov se vztrajno višajo, mi pa smo tam, kjer
smo, zato se je zelo težko prilagajati. Spreminja se tudi teh
nologija, iz filmskega traku na digitalne medije oziroma nos
ilce. Gre za spremembe, ki nas silijo, da se še bolj trudimo. Tako
kot pri vsakem poslu, moraš žogo brcniti večkrat, da zadeneš
gol,« oceni sogovornik trenutno stanje v filmski industriji. Pros
tega časa ostaja zelo malo. Branka je najraje v svojem vrtu ali
teče, Janko pa je tudi takrat najraje kar v pisarni. »Jaz in moji
računalniki se odlično razumemo, in če je potrebno, tudi misel
no spodbujamo mojo soprogo, ko pridno teče,« nasmejano
zaključi naš pogovor.



Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv

SREČNO 2014
Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

novo leto 2014. Vrtnarstvo Krašovec

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

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

ODLIÈNE CENE !
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Kako je biti otrok
v današnji družbi
Odgovore na to osrednje vprašanje ob Tednu otroka so iskali učenci in učiteljice POŠ Socka na okrogli mizi,
s katero so otroke želele spodbuditi k temu, da povedo, o čem razmišljajo, kaj doživljajo, čutijo, občutijo.

Darilo - dvig z balonom

V tem posebnem tednu na šoli organizirajo tudi dejavnosti, za
katere lahko zapišem, da so postale tradicionalne. Takšni sta
ura tenisa na Tenis igrišču Koprivnik in jesenske ustvarjalne
delavnice.

Tradicionalni
slovenski zajtrk
Ozaveščanje o pomembnosti lokalno pridelane hrane se
začne že v zgodnjem otroštvu. Lokalno pridelana hrana
je na svoji kratki poti “od njive do krožnika v lokalnem
okolju” s stališča prehranske vrednosti kakovostnejša, ima
višjo hranilno vrednost in višjo vsebnost vitaminov.
Temu skušajo čim bolj slediti tudi v vrtcih in šolah na področju
občine Vojnik, kjer skozi leto v jedilnike vključujejo pridelke in
izdelke lokalnih pridelovalcev hrane.
V tednu slovenske prehrane pa je bil poseben poudarek
namenjen različnimi dejavnostim in izkušenjskemu učenju ter
spoznavanju pomena zdrave prehrane.
Tudi letos se je v Vrtcu Mavrica z enotami, OŠ Vojnik s
podružnicami, OŠ Frankolovo in Vrtcu Danijelov Levček
odvijalo in izvedlo mnogo zanimivih dogodkov, ki so se
zaključili s petkovim tradicionalnim slovenskim zajtrkom
z dišečim domačim kruhom, maslom, medom domačih
čebelarjev, mlekom s kmetij, jabolkom lokalnih sadjarjev.
V vsaki sredini pa so poskrbeli za niz aktivnosti, presenečenj

42

13. december 2013 | OgledalO 4/2013

Začetek letošnje obeležiteve tedna otroka je na POš Socka
popestril gospod Dušan Bojanovič z ekipo, ko je vsem otrokom
podaril dvig z balonom.Teden pa se je zaključil s težko pričako
vanim šolskim kinom in kokicami.
Da je bil teden otroka na šoli zanimiv, gre zahvala balo
narskemu presenečenju gospoda Dušana Bojanoviča, teni
su, žogicam in bonbončkom družine Koprivnik in gospoda
Borisa Žerovnika.
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, pa so šolarji
obiskali svoje sosede - gasilce PGD Socka, ki so jim pripravi
li poučno in zabavno uro. Poučili so jih, kako lahko pogasijo
manjši požar, ki se lahko kadarkoli zaneti. Vsi so se preizkusi
li v gašenju. Nato pa so jim gasilci pripravili kviz z ugankami,
katerih rešitve so bile različni gasilski pripomočki. Vsak pripo
moček je bilo potrebno najti v gasilski garaži, v kateri so bila
skrita sladka presenečenja. Po Socki so se zapeljali še z gasil
skim kombijem. Gasilsko srečanje se je skupaj z gasilci zaključi
lo ob pečenem kostanju, ki ga je spekel gospod Peter Špegelj.
Gasilcem PGD Socka in gospodu Petru Špeglju se iskreno
zahvaljujejo za veselo dopoldne, druženje in odličen kostanj.


Lidija Eler Jazbinšek

ali dejavnosti, ki so na ta dan ali pa na ves teden v otroških
spominih pustili poseben pečat.
V Vrtcu Danijelov Levček so poleg domačega rženega kruha
in jogurta lokalnega izvora tudi jabolka, ki jih dobijo na kmetiji
Dimec, zato so si otroci lahko letos to kmetijo tudi ogledali in
tako spoznali, od kod pridejo jabolka v vrtec.

Marjanca Deželak na OŠ Vojnik



Lidija Eler Jazbinšek

Knjižničarki na obisku

Žemljice iz Mavrice

Z aktivnostmi so nadaljevali v sklopu jesenskih piknikov, kjer
so spoznavali različne vrste jabolk ter iz njih s pomočjo staršev
pripravili jabolčni sok in različne sladke dobrote ter na igrišču
posadili jablano. Posušili so tudi jabolčne krhlje, s katerimi se
bodo posladkali ob obisku sv. Miklavža.
Preko različnih ustvarjalnih delavnic so spoznavali življenje
čebel in medene izdelke, kar jim je ob koncu projekta na
zanimiv način predstavil še čebelarski mojster Andrej Jernej.
Na zajtrku so se nam poleg župana in predstavnikov občine
letos pridružili tudi predstavniki Sveta staršev posameznih
skupin.
V Vrtcu Mavrica so dan pričeli z dramatizacijo slikanice REPA
VELIKANKA, ki so jo strokovne delavke (Romana Suholežnik,
Petra Narobe, Katja K. Grosek, Metka Štravs, Anja Leskovar in
Mojca Trobiš) iz igralnic 1, 2 in 3 pripravile in odigrale za otroke.
Za posebno doživetje so poskrbeli, ko so skupaj z otroci
zamesili zmes za MEDENJAKE, jih oblikovali, spekli in se z njimi
sladkali ves teden.
Učili so se priprave slavnostnih pogrinjkov, s svojim obiskom
jih je razveselila ga. Tjaša Slemenšek, ki ima EKO KMETIJO
SLEMENŠEK, in nam z veseljem pokazala tudi številne pridelke,
pobrane iz njihove njive.
Otroci so sodelovali pri vseh stopnjah pripravljanja testa
za peko kruha. Skupaj so opazovali dviganje kvasa, zmešali
različne vrste moke, dodali semena, sol in vodo. Po izmenjavi
predlogov in mnenj, kaj speči iz testa, so se odločili, da si
napravimo vsak svojo žemljo.
»Zajtrk je bil poseben tudi zato, ker ga je v naši družbi
zaužila skupaj z nami tudi naša ravnateljica Simona Žnidar.
Po končanem zajtrku pa nas je obiskal tudi Beno Podergajs,
župan občine Vojnik, ki je med drugim poskusil naše žemljice,
medenjake in prisluhnil vsemu, kar smo mu želeli povedati.
Otroci so brez zadržkov pozdravili župana, mu povedali
deklamacijo »JABOLKO RDEČE« ter na zemljevidu Slovenije
pokazali kraj, v katerem živijo - Vojnik.
NaOŠ Vojnik so učenci razredne stopnje gostili lokalne
pridelovalce hrane, katerih izdelke so zaužili v petkovem
tradicionalnem zajtrku. Učenci so na slikovit način in ob
predstavitvi gospoda Otona Samca spoznali različna žita in
»pot« od zrna do kruha. Gospa Marjanca Deželak jih je naučila
zameseti testo za kruh, vsak učenec pa je iz krušnega testa
oblikoval ptička. Ob zeliščarki so spoznali, da lahko marsikatero
rožico uporabimo za okusen čaj. Gospodar Kmetije Podpečan
pa jim je predstavil, od kod prihajata slasten sir in jogurt.

Mesec november je pri nas vsako leto »mesec knjige«, in
to je priložnost, da se otroci načrtno podrobneje spoznajo
s knjigo in se starosti primerno navajajo na pravilno
rokovanje z njo.
Kadar omenjamo knjige, nas ta beseda zagotovo poveže tudi
s knjižnico. Starejši otroci jo lahko v okviru te vsebine obiščejo,
za mlajše otroke pa je to zaradi prevoza nekoliko težje. In zato
smo na obisk v vrtec povabili knjižničarki iz KNJIŽNICE VOJNIK.
Gospe Betka in Breda sta z veseljem prišli. Nekateri otroci so ju
celo prepoznali, saj knjižnico obiskujejo skupaj s svojimi starši.
Najprej sta nam na kratko predstavili pomen knjižnice, se z
otroki pogovorili o njihovih najljubših knjigah, nato pa nam
je gospa Betka prebrala zgodbo iz zanimive in nepoznane
slikanice z naslovom –Zvezda želja.

Knjižničarki na obisku

Še posebej smo bili veseli njunega prijaznega predloga –da
bi pripravili nabor knjig in jih za nekaj časa pripeljali v vrtec.
Njihove vsebine bi bile v tem času povezane z zimo in s
pričakovanji v prednovoletnem času; kasneje pa tudi glede na
naše želje in potrebe ob izvajanju vzgojnega dela.
Obisk gospe Betke in gospe Brede nam je popestril dopoldan,
hkrati pa pripomogel k ustvarjanju pozitivnih vezi med nami
in knjižnico.


Otroci in strokovni delavci Vrtca Frankolovo

www.mojaobcina.si/vojnik
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Učenci predmetne stopnje pa so seznanjali s predelavo mleka
in mlečnih izdelkov ter preizkušali različne vrste sira.
Pestrost pristopov k spoznavanju tradicije in lokalne hrane so
ta teden v otroških spominih zagotovo pustili poseben pečat.

ŠOLSTVO

Tudi najmlajši v vrtcu o
mesecu požarne varnosti
Mesec oktober je mesec požarne varnosti, mesec, v
katerem se pogovarjamo o nevarnostih ognja, naravnih
nesreč, delu, ki ga opravijo gasilci, in še mnogočem.
V vrtcu Mavrica Vojnik enkrat letno organiziramo evakuacijsko
vajo, ki jo izvajamo z namenom preverjanja ustreznosti
odzivov na požar in druge nesreče in preverjanja poznavanja
posameznih nalog. Z vajo preizkušamo organizacijsko in
tehnično pripravljenost zaposlenih in otrok za varno zapustitev
zgradbe v primeru izrednih razmer in ugotavljamo morebitne
izboljšave, da bi bila evakuacija bolj učinkovita.
Zato smo 24. 10. 2013 organizirali evakuacijsko vajo v centralni
enoti v Vojniku. Pri vaji so sodelovali zaposleni, otroci starejših
skupin in PGD Vojnik. Istega dne smo vajo izvedli tudi v enoti
Frankolovo in v Stari šoli.
V kombiniranem oddelku smo tako spoznali gasilca in
opremo, ki jo potrebuje v primeru požara, spoznali in osvojili
smo pomembne telefonske številke (112, 113), ki jih moramo
poklicati v primeru nesreče ali nevarnosti, ter se pogovarjali
tudi o tem, kaj moramo povedati, kadar pokličemo na ti dve
številki. Ob prebiranju slikanic »JEŽEK SNEŽEK« smo spoznali
nevarnosti požara in poplave ter se ob dogodivščinah in
pomembnih nasvetih Ježka Snežka veliko naučili.
Prav posebno doživetje pa je bilo, ko smo obiskali GASILSKI
DOM VOJNIK. Čeprav smo kombiniran oddelek, smo navdu
šeno prisluhnili vsem gospodom gasilcem, ki so si na ta dan
vzeli čas za nas, otroke in zaposlene Vrtca Mavrica Vojnik, in
nam zelo nazorno in slikovito razkazali svoje prostore, vozila,
reševalno lestev, sirene ter seveda največje presenečenje za
otroke – REŠEVALNEGA PSA. Reševalni pes Maks je bil tisti,
ki je navdušil vse, tudi tiste najmlajše, za katere je bil zvok
sirene prehrupen. Njegov oprtnik je bil dobro pripravljen za
reševanje ponesrečencev različnih nesreč. Vse pohvale vsem,
ki se trudite in skrbite za varnost vseh nas v občini Vojnik z
delom gasilca v PGD Vojnik.
Gasilce na Frankolovem pa so obiskali otroci najstarejše in
kombinirane skupine iz enote Frankolovo. Ob prihodu nas je
prijazno sprejel poveljnik gasilskega društva, g. Franc Rihter,
ki nam je predstavil gasilski kamion, gasilsko opremo in
pripomočke, povedal, čemu služijo, zakaj jih gasilci uporabljajo.
Otroci so raziskovali, opazovali, nenehno spraševali in dobili

Vaja evakuacije v Vojniku
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na vsa vprašanja potrebne odgovore. Ob koncu pa smo se
odpeljali na krajšo vožnjo z gasilskim kamionom, kar nam je še
posebej polepšalo dan.
Sodelovalna kultura med Vrtcem Mavrica Vojnik in številnimi
društvi (med katerimi je že mnogo let tudi PGD Vojnik) je dobro
razvita, in ravno to je tisto, kar dopolnjuje naše delo. Otroke
lahko učimo na različne načine. Trenutki, ko imamo priložnost
teorijo in vse, kar smo prebrali v knjigah, prikazati tudi v praksi,
je tisti del, ki otrokom daje veliko. Narava človeka je takšna, da si
trenutke in stvari zapomnimo bolje, kadar so prisotni tudi čutni
dražljaji. Z obiskom, kot je bil naš v Gasilskem domu Vojnik, so
otroci brez dvoma prejeli in usvojili pomen biti GASILEC.
Zahvaljujemo se vsem GASILCEM PGD Vojnik, PGD Frankolovo,
ki ste nam namenili svoje znanje, izkušnje in nas toplo sprejeli
v vaš/naš GASILSKI DOM.
Članke Mojce Vasle, Katje K. Grosek in Klaudije Lubej združila in
uredila Lidija Eler Jazbinšek

Spodbujanje otrokovih
močnih področij
Eden izmed priori
tetnih ciljev Vrtca
Mavrica Vojnik je
spodbujanje otroko
vih močnih področij.
Otroci v vrtcu preživi
jo veliko časa, zato
je naloga strokovnih
delavcev, da jim omo
gočimo čim boljše po
goje za njihov razvoj
ter da se zavedamo
lastne soodgovorno
sti za njihov uspeh.
Odkrivanje, prepozna
vanje in razvijanje
otrokovih močnih po
dročij je pomembno

že v predšolskem obdobju.
V ta namen smo pripravili različne aktivnosti, ki bodo vsem
otrokom omogočale optimalno razvijati in spodbujati njiho
va močna področja. Pri tem pa je zelo pomembno upoštevati
otrokovo radovednost, interes in željo po spoznavanju nove
ga. In tu je naša naloga, da otrokom pripravimo izzive in spod
bude na različnih področjih in jim pustimo, da izrazijo svojo
domišljijo.
Strokovni delavci vrtca smo se izpopolnjevali v NTC-metodi
spodbujanja otrokovih močnih področij. Gre za pedagoš
ki pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju
možganov. Starše in vzgojitelje sistematično usmerja k tistim
igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo
na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps
med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja,
od rojstva do približno dvanajstega leta starosti. NTC učenje
ponuja igre, ob katerih otroci razvijajo abstraktno klasifikacijo,
abstraktno seriacijo ter prakticirajo asociativno učenje.
Strokovne delavke pridobljeno znanje že uspešno vnašajo v
vsakodnevne dejavnosti oddelka.



Bili smo na kmetiji
V tednu otroka so v tretjem razredu OŠ Frankolovo izvedli
naravoslovni dan na temo Jesen na kmetiji.
Tretješolci Žiga, Taja in Anej so strnili misli o preživetem
dopoldnevu:

Tina Ošlak, uni. dipl. ped.

Planinska šola v naravi
Planinske šole se udeležijo učenci in učenke četrtih
razredov. Letos so se nam zaradi kombiniranih oddelkov
pridružili tudi petošolci POŠ Šmartno in tretješolci POŠ
Nova Cerkev. Tako se je petdnevne planinske šole udeležilo devetinšestdeset otrok s petimi spremljevalkami.
Planinska šola v naravi je ena izmed treh, ki jih poleg poletne in
zimske šole v naravi organiziramo na OŠ Vojnik.
Namen planinske šole v naravi je otrokom čim bolj približati
naravo in dogajanje v njej. Tako ob vodenju, preko igre, ne
posrednega opazovanja in raziskovanja spoznavajo različna
okolja, dopolnjujejo in širijo svoje znanje, razvijajo pozitiven
odnos do sebe, drugih in okolja.
Za marsikaterega otroka je to prva izkušnja, ko so dlje časa v
skupini brez prisotnosti staršev, zato pridobivajo tudi social
izacijske spretnosti, se učijo sodelovanja v skupini, spodbujan
ja in medsebojne pomoči.
Temeljno vodilo letošnje šole v naravi je bilo učenje v naravi
in pridobivanje novih športnih veščin, zato so otroci razis
kovali vodo, spoznavali živali v njej, ob doživljajsko vodenem
ogledu gozda le-tega zaznali in spoznali na drugačen način,
spoznavali zdravilna zelišča in njihovo uporabo, skozi cel teden
spremljali vreme in beležili spremembe.
Ob obisku stare pohorske hiše so spoznali, kakšno je bilo živl
jenje nekoč, in ga primerjali z današnjo podobo vasi Gorenje,
kjer je CŠOD, ki je bil naš petdnevni dom.
Otrokom novi športni veščini, s katerima so se z veseljem spo
prijeli, sta bili lokostrelstvo in plezanje po plezalni steni.
Posebno doživetje je bilo za otroke učenje preživetja v naravi,
saj so se naučili, kako pravilno pripraviti ognjišče. Na zakurje
nem ognju so si spekli jabolka, v posebno slast pa jim je šel
popečen kruh, ki so si ga namazali s česnom.
Mnogovrstne aktivnosti, prijazno osebje in nova prijateljstva
so pripomogla k temu, da so se učenci v CŠOD imeli lepo in
se prijetno počutili, pa vendar je bilo srečanje s starši ob vrni
tvi domov tisto, ki je ob stisku starša z otrokom utrnilo solzico
sreče: “Pa si končno spet doma!«


Lidija Eler Jazbinšek

Tretješolci OŠ Frankolovo na kmetiji Žohar

V sredo smo imeli naravoslovni dan. Najprej smo se v razredu
pogovarjali o kmetiji. Šli smo na kmetijo k naši sošolki. Ličkali
smo koruzo in nabirali fižol. Videli smo, kako se veže koruza.
Jedli smo žgance. Ko smo pojedli, smo dobili še pecivo in
domač jabolčni sok. Videli smo krave, ovce, psa, pujsa, zajce,
muce, bika in kokoši. Pokazali so nam tudi dva stroja. Ne
kmetiji mi je bilo zelo všeč.
Njihova razredničarka Lucija Bevc pa je še dodala: “Čeprav
nas je ujelo nekaj kapljic dežja, nam to ni skalilo dobre volje
ob tako čudovitem in poučno preživetem dopoldnevu na
kmetiji pri Žoharjevih, katerim se ob tej priložnosti še enkrat
zahvaljujem za gostoljubje. “


uredila Lidija Eler Jazbinšek

Predstavniki Osnovne šole
Vojnik v Turčiji
Osnovna šola Vojnik je vključena v dvoletni mednarodni projekt Comenius, skupaj s še štirimi šolami iz Češke,
Slovaške, Turčije in Poljske. Projekt je financiran iz evropskih sredstev. Udeležujemo se mednarodnih izmenjav
v vseh petih državah. V mesecu novembru je tako v Turčijo
odpotovalo deset predstavnikov naše šole: pet otrok in pet
odraslih. Vodji projekta sva Grega Rojc in Simona Šarlah.
Priprave na potovanje so se začele že nekaj tednov pred
odhodom. V sklopu teh priprav smo se učili plesati tradicio
nalni turški ples, opravili kviz o Slovaški in Poljski, ustvarili smo
predstavitveni film o Sloveniji ter obiskali turško veleposlaništ
vo v Sloveniji, kjer smo posneli intervju z njeno ekselenco Ser
ro Kaleli, ki je svoje rojake nagovorila tudi v maternem jeziku.
Iz Vojnika smo se odpravili na pot v sredo, 6. novembra 2013,
ponoči. Odpeljali smo se do Dunaja, od tam pa smo lete
li najprej v Istanbul, od tam pa še v Izmir, kjer se nahaja šola,
ki sodeluje v projektu. Po dolgem potovanju nas je čakala že
prva predstavitev, kjer smo za uvodno presenečenje – kot znak
hvaležnosti za veliko gostoljubje naših gostiteljev, odplesali



13. december 2013 | OgledalO 4/2013

45

ŠOLSTVO

V tem šolskem letu smo se prijavili na inovacijski projekt v
sodelovanju z Zavodom za šolstvo. Oblikovan je razvojni tim,
ki vnaša novosti s področja predšolskih nadarjenih otrok in timi
strokovnih delavk, ki bodo za otroke pripravili različne delavnice,
kjer bodo lahko prehajali med ponujenimi aktivnostmi z ra
zličnih področij in na ta način krepili svoja močna področja.
Otrokom nudimo veliko različnih spodbud, vsebinsko bogato
delo in gradimo na njihovih močnih področjih, kar omogoča
optimalen napredek v otrokovem razvoju.

ŠOLSTVO

turški tradicionalni ples in
predstavili intervju z vele
poslanico. Naši gostitelji
so bili nad predstavljenim
vidno navdušeni. Ogleda
li smo si tudi predstavitve
ostalih držav in večer zak
ljučili z večerjo in počit
kom v hotelu.
Naslednji dan, v četrtek,
Predstavniki Osnovne šole
nas je najprej čakal kratek
Vojnik v Turčiji
ogled Izmirja, ki je kar štiri
milijonsko mesto in leži ob Egejskem morju, na zahodu države.
V prvi polovici dneva smo si ogledali Ephesus, znamenito an
tično grško mesto, ki nas je popolnoma očaralo, in svetišče Vir
gin Mary. Tu smo lahko na zid želja obesili listke s svojimi želja
mi, nato pa smo se odpravili na kosilo. V drugi polovici dneva
smo si ogledali mestece Şirince village, kjer smo se sprehodili
po ulicah in nakupili spominke. Na poti smo lahko popili nap
itek iz sveže iztisnjenih granatnih jabolk in si z dreves natrga
li sveže pomaranče. V Izmir smo se vrnili pozno popoldne in
se udeležili plesnih in glasbenih delavnic. Za večerjo so nam
ponudili lokalne dobrote v Alsanacu, v restavraciji, tik ob mor
ju. Alsanac je centralna mestna četrt, kjer je veliko trgovin in
restavracij. Sledil je počitek v hotelu.
Tretji dan smo si dopoldne ogledali stari del mesta, kjer smo
obiskali staro tržnico, Kızlarağası Hani, Cuha Bedesteni, in od
blizu videli mošejo, v kateri so se ravno takrat množično zbira
li verniki. Opazovali smo del obreda pred vstopom v svetišče.
Sledil je še sprehod skozi Pasaport, kjer smo se družili s turškimi
prijatelji. Po kosilu smo se odpravili v šolo in se pripravili na
multikulturni večer. Najprej so se nam s kar enournim pro
gramom predstavili Turki s svojimi običaji in glasbo. Sledile so
predstavitve ostalih držav. Kot predstavniki Slovenije smo na
odru odigrali legendo o Bledu in prikazali predstavitveni film
o Sloveniji. Po predstavitvi smo se pozno zvečer vrnili v hotel.
V soboto, 9. novembra, nas je čakala pot v Çeşme. Do tja pa
smo naredili kar nekaj postankov: Alaçatı, Ilıca, Ceşme Ma
rine – obiskali smo tržnico z oblačili in se okopali v Egejskem
morju. Sprehodili smo se skozi slikovito mestece Alaçatı. Po
kosilu smo se poslovili od Slovakov in Čehov, ki so popoldne
že leteli proti domu. V popoldanskem času smo si ogledali še
eno mestno četrt, kjer smo lahko nakupili baklavo za domače
in občutili mestni vrvež velikega turškega mesta. Ves čas so
nas spremljali gostoljubni turški dijaki, ki so skrbeli za to, da se
nismo izgubili in nam poskušali uresničiti vsako željo. Izkazali
so se za res izvrstne in prijazne gostitelje. Po večerji je sledilo
slovo od turških prijateljev, mi pa smo šli še na večerni sprehod
v okolici hotela. Ravno v tistem času je na glavnem trgu po
tekalo kar nekaj prireditev ob obletnici smrti Atatürka, prvega
predsednika svobodne Turčije, ki ga Turki častijo praktično na
vsakem koraku.
V nedeljo, 10. novembra, smo se takoj po zajtrku odpravili proti
letališču. Čakala nas je dolga pot domov, ki pa smo jo preživeli
dobre volje in polni vtisov s čudovitega, a kratkega potovanja
po Turčiji. V Vojnik smo se vrnili ob deveti uri zvečer. Pred šolo
nas je čakala topla dobrodošlica staršev, ki so nas že močno
pogrešali, mi pa smo jim hiteli pripovedovati o vseh pripetlja
jih in zgodbah, ki smo jih doživeli v preteklih nekaj dneh.
Če povzamemo, lahko potrdimo, da sta namen in cilj medn
arodnega projekta Comenius v celoti dosežena – omogoča
nam spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in
jezikovne raznolikosti in mladim pridobivanje osnovnih spret
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nosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za pri
hodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.
Veselimo se že sklepnega srečanja, ki bo maja 2014 na
Slovaškem.
Milena Jurgec

Brezplačne počitniške
ustvarjalne delavnice za
otroke in odrasle
28. in 29. oktobra smo v Knjižnici Vojnik in na OŠ Frankolovo organizirali počitniške ustvarjalne delavnice za otroke
in odrasle.

Zahvaljujemo se prostovoljkam Mladinskega društva Fran
kolovo, ki so nam pomagale pri izvedbi jesenske delavnice, pri
kateri smo iz različnih plodov in semen ustvarjali slike in jesen
ske dekoracije, skupne urice pa smo popestrili tudi s kvizom,
ugankami in družabnimi igrami. Pri vodenju delavnic nam
je v Knjižnici Vojnik pomagala tudi Deja Horvat, profesorica
likovne umetnosti. Nastalo je veliko izvirnih izdelkov, dekleta
pa so bila najbolj navdušena nad svojimi ogrlicami in zapestni
cami iz lesenih perl.


Jasmina Jakopič

Celje skozi oči sedmošolca
Četrtkovo dopoldne so sedmošolci OŠ Frankolovo preživeli v tretjem največjem slovenskem mestu - Celju.
O obisku Muzeja novejše zgodovine sta Eva Mlakar in Sara
Brezovnik razmišljali takole:
“Gospa Katja nas je popeljala skozi stalno razstavo z naslovom
Živeti v Celju. Najprej nam je pokazala, kako so včasih preživlja
li otroštvo, kako so bili oblečeni, kakšne so bile njihove navade,
nato pa smo se seznanili z dogajanjem med drugo svetovno voj
no. V vagonu smo prisluhnili pismu dekleta, ki so ga zajeli nemški
vojaki in odpeljali v taborišče. Ogledali smo si tudi stare obrtne
delavnice (kako so si včasih urejali frizure, šivali in krojili) ter čevl
jarsko delavnico. Prikazana je bila tudi soba za goste oz. salon, kot
so to sobo imenovali včasih. Obisk Muzeja novejše zgodovine
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Dejavnosti ob tednu otroka
V tednu otroka, od ponedeljka, 7. 10., do petka, 11. 10.
2013, smo na OŠ Frankolovo izpeljali mnoge zanimive aktivnosti.

Na jesensko soboto, 5. 10. 2013, se je pot začela izpred graščine
na Frankolovem. Na pobočju Kislice smo se spoprijeli tudi s
skalnimi predeli in zasluženo osvojili Špičast vrh, kjer smo bili
nagrajeni še z lepim razgledom.
Krajši počitek nam je dobro del, nakar smo se odpravili proti
Strnadovem travniku. Daljši postanek smo imeli pri brunarici
Športnega društva Socka, kjer nas je pričakal topel čaj in peci
vo. Planince je čakal še spust v zanimivo sotesko Socke, kjer
smo pri graščini sklenili našo planinsko pot.
Za domač sprejem in okrepčilo na Strnadovem travniku je
poskrbela družina Špegelj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Planinski pozdrav.


Jure Štokovnik

Teden zmanjševanja
odpadkov
Kot že velikokrat do sedaj, smo v središče dogajanja postavili
učence. Ob ugodnostih, ki so jih bili učenci v tem tednu deležni,
so v okviru številnih dejavnosti izpolnjevali tudi svoje dolžnosti.
V sklopu tedna dejavnosti smo izvedli športni turnir v igrah
z žogo, kljub deževnemu vremenu smo imeli v sredo nara
voslovni dan z naslovom Orientacija v naravi, v četrtek so si
ogledali film Matilda in se spominjali “stare, stroge šole”, kot je
v svojem mnenju zapisala Lorena.
Teden smo zaključili s spoznavanjem preprostih starih igrač:
»telovadca, drdlce, polžka« in drugih. Igrali smo se igre, ki so jih
poznali nekoč, in eno od starih igrač celo izdelali. Da so otroci
ob izdelovanju uživali, nam pričajo njihova mnenja, v katerih
so večkrat omenili, kako všeč jim je bilo izdelovanje starih igrač
in igranje z njimi.
Pri izdelavi »polžka« nam je z veseljem priskočil na pomoč gos
pod Branko Podgoršek, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.


Po zapisu Grete Jošt povzela Lidija Eler Jazbinšek

Pohod na Kislico
Učenci OŠ Vojnik, ki obiskujejo planinski krožek, so se z
mentorji odpravili na pohod čez Kislico.

Planinci RS OŠ Vojnik pri brunarici ŠD Socka
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V Evropski uniji se poleg učinkovitega zbiranja in ločevanja
komunalnih odpadkov vedno bolj poudarja preprečevanje nastajanja odpadkov. V Sloveniji smo glede tega šele
v začetni fazi, saj so nujne spremembe tako pri izdelavi
izdelkov kot tudi pri okoljski ozaveščenosti prebivalstva.
Že v samem gospodinjstvu se namreč lahko zmanjša količina
odpadkov z izbiranjem izdelkov za večkratno uporabo, brez
nepotrebne ali vsaj s povratno embalažo, dolgo življenjsko
dobo in podobno. Prav tako pa je pomembno, da se zaveda
mo, da odpadki nastajajo ob vsaki naši dejavnosti, povsod, kjer
smo: doma, v šoli, v podjetju.
Torej, ključ rešitve je v vsakem od nas, saj odpadki ne nastajajo kar sami od sebe.
Namen TZO je ozaveščanje in sodelovanje pri zmanjšanju ko
ličine odpadkov. Pomembno je, da se prebivalci seznanijo s
preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem živl
jenju kot prispevek za zmanjševanje količine odpadkov.
Sporočilo ETZO prebivalcem je: Vsak ukrep šteje! Vsak mora
sodelovati!
Dejavnosti TZO so potekale v tednu zmanjševanja odpadkov,
od 16. do vključno 23. novembra 2013.
Z njo se lahko predstavijo tudi ukrepi (ali pa posledice ukrepov)
za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki so se izvajali pred
tednom zmanjševanja količine odpadkov.
V Vrtcu Mavrica Vojnik smo bili v TZO izredno aktivni in se na ravni
celotnega vrtca osredotočili predvsem na zmanjševanje odpad
kov znotraj oddelkov ter ustvarjanju iz odpadne embalaže.
Vrtec Mavrica Vojnik nosi naziv EKO VRTEC in ravno v okviru
naših Eko vsebin, namenjamo precej časa problematiki zman
jševanja odpadkov. Zavedanje o problematiki in skupnemu
iskanju primerne rešitve je del naše eko vzgoje otrok že od
samega vstopa v vrtec. Prav tako namenjamo dosti pozorno
sti ponovni uporabi odpadne embalaže in ustvarjanju iz le-te.
Otrokom želimo pokazati načine različne uporabe predmetov
in posledično s tem varčevanje z energijo pri nastajanju novih.
11 ukrepov/dejavnosti za zmanjšanje odpadkov
1. Nič več plastičnih vrečk! Pri nakupih uporabljam vrečke za
ponovno uporabo ali cekar.
2. Na poštni nabiralnik sem nalepil rumeno nalepko proti
neželeni pošti.
3. Izogibam se razmetavanju s hrano, tako da do konca pora

Izdelki, nastali iz odpadle embalaže

bim načeta živila, preden kupim nova v trgovini.
4. Izogibam se individualnemu pakiranju in majhnim zavitkom
in dajem prednost izdelkom po teži ali v večjih zavitkih.
5. Pijem vodo iz pipe, da bi prispeval k zmanjšanju količine
plastičnih steklenic.
6 Tiskam na obe strani lista in tako porabim manj papirja.
8. Ostanke obrokov in olupke sadja uporabim za kompostiran
je.
9. Za igrice ali elektronske aparate uporabljam baterije za pon
ovno polnjenje.
10. Premajhna oblačila podarim sorodnikom ali prijateljem.
11. Pokvarjene igrače ali kolo dam popraviti.
In predvsem!
Ne pozabi se o tem pogovarjati s svojimi prijatelji, sosedi, da si
bodo tudi oni prizadevali ohraniti naš lepi planet.


Zapisala Katja K. Grosek, eko koordinator VMV

NEBO ali tretja noč branja
na OŠ Frankolovo
Samo nebo je med petkom in soboto bilo meja za nas.
Zbrani so bili učenci, ki so skupaj potovali po delavnici, kjer so
spoznavali planete našega osončja in jih tudi izdelali skupaj z
mentorjem.

Poletimo v nebo
Poletimo v nebo,
ker tam bo res lepo.
Skozi oblake letimo,
na zvezdah se vrtimo.
V nebo poletimo,
na mavrico skočimo.
Ko v nebo gledamo,
ptičice zagledamo.
Mavrica je na nebu,
mi pa na planetu.
Mavrica je pisana,
in je kot narisana.
Zvečer je sončni zahod,
zjutraj pa vzhod.
Sonce nam sije lepo,
da nam ni hladno.
Po nebu letijo ptice,
ki ne spijo.
To so letala,
ki niso spala.
Saša Sitar, 5. r

In dovoljene so nam sanje …
Zakaj se mi zdi to nekam znan rek? Vem, da sem ga nekje že
slišala, in vem tudi to, da ga velikokrat upoštevam. Verjetno
tako kot jaz sanjaš ti in vsi ostali. A ni lepo sanjati, zlasti lepe,
nežne sanje iz katerih se ne želimo zbuditi?
Kdo ve, zakaj so sanje tako zasanjane? Morda zato, ker takrat,
ko sanjamo, smo zasanjani. Uh, tole pa ni kar tako lahko razu
meti.
Ampak jaz sem OTROK in sanje so samo moje. Sanjam marsi
kaj, ne samo ponoči v postelji. Včasih obsedim za mizo in se
zasanjam … In moj dan je lepši in lažji. Se tudi vam zgodi kdaj
kaj podobnega?
Jaz sanjam najlepše sanje v moji mehki postelji. In iz teh sanj
me velikokrat zbudi budilka. Kakšna škoda! In potem se ne
morem spomniti, kako so se končale moje sanje. Morda pa se
bodo nadaljevale naslednjo noč, morda …
Moja želja pa je ta, da noben dan ne bi bil brez sanj!
Daneja Škrinjar, 4.r
Suzana Šafarič

www.mojaobcina.si/vojnik
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Hkrati pa so se potopili v svet daljne Japonske in spoznavali
skrivnostni haiku. Ugotovili smo, da je ta način pesniškega iz
ražanja zelo blizu otrokom, saj je kratek in jedrnat.
Učenci so lahko ustvarjali besedila ali pesmi s pomočjo pred
laganih naslovov ali dodali svoje. Svet domišljije, sanj in iluzij
je svet, kjer vse poteka po naših željah in volji. Z njimi si po
magamo, ko nas realnost razočara, ustavi, nam vzame moč. V
svojih sanjah, duševnosti in s pomočjo volje lahko najdemo
nov zagon za uresničitev svojih želja in ciljev ter nadaljujemo
začrtano pot.

TURIZEM

Pravljična zima
Na vrata nam že trka mraz in bela zima. Stopamo v pravljični praznični čas, ko si vzamemo več časa drug za
drugega in namenimo več pogledov in dotikov drug drugemu.
Tudi v Turističnem društvu Vojnik smo s toplino v srcu pripravlje
ni na radostno preživljanje skupnih uric na naših dogodkih. Prva
takšna priložnost je bila v torek, 26.11.2013, ko smo se izpred
cerkve Sv. Jerneja odpeljali proti Ljubljani, kjer smo si v SNG Op
era in balet ogledali operno predstavo Gorenjski slavček.
Skozi november je pod vodstvom Sandija Petreja v polnem
zagonu potekalo tudi ustvarjanje slikarjev, ki smo jih združili
v soboto, 12. 10. 2013, na prvi likovni koloniji, v kateri sodelu
jejo: Verica Rihar (Vojnik), Drago Medved (Nova Cerkev), Peter
Zupanec (Celje), Karin Manninger (Ljubljana), Marjana Man
ninger (Ljubljana), Tomaž Milač (Celje), Barbara Zupanc (Celje),
Maja Saijnkar (Celje), Albina Kragelj (Radenci), Stanko Guzej
(Vojnik), Lea Jurak (Vojnik), Darko Klančnik (Vojnik), Andreja
Zeme (Vojnik), Simon Kosovič (Celje), Nastja Ledinek (Vojnik)
in Sandi Petrej (Vojnik). Umetniška dela dobivajo zadnje kaplje
barve izpod čopičev avtorjev. Končana dela se bodo uokvirila
in postavila se bo prodajna razstava z dobrodelnim zaključnim
dogodkom. O podrobnostih dogajanja vas bomo obveščali na
Facebook profilu in na naslovih vaših domov.
V začetek pravljičnega meseca decembra nas je popeljala
strokovna beseda dr. Damjana Ovsca o praznični prehrani po
načelih slovenske tradicionalne kuhinje. Predavanju, ki smo ga
izvedli v četrtek, 12. 12. 2013, je naslednji dan sledila praksa. V
sodelovanju z društvom Dobra volja smo organizirali delavni
co priprave aktualnih prazničnih jedi. Z izdelanimi jedmi smo
obdarili pomoči potrebne v naši občini.

Predbožični čas bomo v sodelovanju z Občino Vojnik popestrili
tudi z božično tržnico, ki jo bomo organizirali v soboto, 21. 12.
2013, pred trgovskim centrom Tuš Vojnik. Na tržnici si boste lah
ko ogledali in si kupili različne praznične dobrote kmečkih žena
ter praktična božična darilca, izdelana z rokami spretnih umet
nikov različnih dejavnosti. Poskrbeli bomo, da bo naše otroke
obiskala pravljična vila in jim popestrila sobotno dopoldne.
Odrasli pa se bomo ogreli s kozarčkom kuhanega vinca.
Praznični december bomo kot vsako leto zaključili s svečanim
božično novoletnim koncertom, ki bo v petek, 27. 12. 2013, ob
19.00 uri v prostorih Kulturnega doma Vojnik. Na prireditvi bomo
podelili tudi priznanja za najbolj urejena okolja za leto 2013.
Torej, spoštovani krajani, vabljeni na naše dogodke. O vseh
podrobnejših informacijah posameznih dogodkov vas bomo
obveščali na naslove vaših domov in na Facebook profilu naše
ga društva.
Celotna ekipa Turističnega društva vam želi, da prijetno preži
vite praznične dni in stopite v novo leto polni optimizma,
zdravja, osebnega miru in sreče.
Srečno!



Turistično društvo Vojnik Nataša Kovačič
Foto: J. Vovk

Na Martinovo nedeljo so graščinski park na Frankolovem okupirali konji, njihovi lastniki in drugi
obiskovalci z namenom, da so prisostvovali blagoslovitvi konj, ki ga je Turistično društvo Frankolovo
organiziralo že 12. zapored. Blagoslov je podelil domači župnik Andrej Koch, priprošnja sv. Martina pa naj
bi tem plemenitim živalim, kot tudi živalim nasploh, varovala zdravje.
Vremenska napoved je obetala mokro nedeljo, pa so bojda imeli
organizatorji veze »tam zgoraj« in dogodek je v zadovoljstvo vseh
minil brez padavin. Zbralo se je lepo število konjenikov, večina
njih je elegantno prijezdila na svojih grivastih lepotcih. Največ po
zornosti, zlasti pri otrocih, je s svojim slab meter visokim, vendar
čokatim telesom vzbudil miniaturni predstavnik zbrane konjske
črede, šetlandski poni. Očedeni in lepo postrojeni ob zaščitno vrv
so konji poleg blagoslova dobili za posladek še košček kruha in
medaljon za spomin. Za konjenike in vse ostale obiskovalce pa so
organizatorji pripravili slasten ričet. »Njam, kako je okusenč,« se
je slišalo med jedci te tradicionalne slovenske enolončnice. Kako
ne bi bil, saj so kuharji že dan pred dogodkom trenirali pripravo
tovrstne jedi na Prazniku vina v Vojniku.
Ker so se v turističnem društvu odločili, da bodo na prireditvah
dajali možnost predstavitve mladim glasbenikom, so tokratni
dogodek s poskočnimi vižami pospremili člani mladega ans

Blagoslovitev konj

ambla »Pravi žurerji«. In tako je Martinova nedelja s primernim
dodatkom skorajšnjega vina dobila svoj pristen okus.



Sonja Jakop
Foto: D. Jakop

PROSVETNO DRUŠTVO
ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO

Šetlandski poni, najmanjši udeleženec dogodka

NOVOLETNO PRIREDITEV
„FRANKOLOVČANI – FRANKOLOVČANOM“
V SREDO, 25. DECEMBRA 2013 OB 18. 00 URI
V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik

Sodelovali bodo:
Moški pevski zbor PD Anton Bezenšek
Družina Gregorc z ansamblom Mikola
Sekstet Lindek
Pater Branko Cestnik
Kvartet Frankolovo
Bratje Pinter
Domen z Vižarji
Mešani cerkveni pevski zbor Župnije Frankolovo
Učenci OŠ Frankolovo
Vabljeni!
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Konjem blagoslov, ljudem ričet

DRUŠTVA
Karl Blazinšek - dobitnik srebrnega grba Občine Vojnik 2013

Karl Blazinšek –že kot otrok je
sanjal, da bo poletel
Prejemnikom dosedanjih občinskih grbov Občine Vojnik se je letos pridružil tudi Karl Blazinšek, ki na svoj
kraj in še na številne druge mnogokrat gleda z višin kot ptič, iz zraka torej. Priznanje srebrnega leska je
»plačilo« za njegovo dolgoletno uspešno delovanje v dobro kraja in še širše na številnih področjih. Ker
ga je v zadnjem desetletju najvidneje zaznamovalo jadralno padalstvo in vse aktivnosti, ki so povezane z
razvojem tega adrenalinskega športa v naši občini, ga bomo tudi tukaj predstavili iz »ptičje perspektive«.
letih prejšnjega stoletja, ko se je z zmajem podal na bližnji hrib
nad domačo hišo in poletel. Danes priznava: »Takrat je bilo
letenje res zelo nevarno, ker so bili zmaji okorni in nevarni,
fantje pa nismo imeli prav nobenega znanja. Leteli smo, kamor
nas je zanesel veter, in dostikrat na trdo pristajali, tudi na naj
manj primernih lokacijah. Se je zgodilo, da je kdo pripilotiral
na cesto in se mu je avtomobil umaknil, sam pa sem na enem
prvih poletov nameraval pristati na domačem travniku, pa se
mi je na pot nastavila velika hruška in sem polet zaključil na
vrhu njene krošnje. K sreči sem jo odnesel le z nekaj praskami.«

Kdor je enkrat občutil slast letenja, hodi po svetu z
očmi, obrnjenimi v nebo.
Vremenske razmere obetajo dober let. 3, 2, 1, gremo ...

Prvi zmajarski poleti, pristanek pa v drevesni krošnji
Karliju so se sanje po letenju začele uresničevati v poznih 70.
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Karli znanemu padalskemu pregovoru pritrjuje in pojasni:
»Če me danes kdo vpraša, kakšni so občutki pri letenju, ved
no odgovorim, da zagotovo lepši kot tisti, za katere je do zdaj
mislil, da so najlepši.« Po začetnih in nekoliko klavrnih zmajar
skih izkušnjah se je mladi mož in oče predvsem zaradi odgo
vornosti do družine letenju odpovedal. Želja, da bi nebo delil s

Ali bi mi leteli drugače, če bi imeli tisto, kar bodo imeli ljudje
čez 1000 let? Seveda bi! To pomeni, da so vsi zakoni fizike že
napisani. Prepričan sem, da vsak, če ne drugače, v svoji pod
zavesti čuti, da je vse te zakone in tudi vse usode vseh rodov
pisala ista roka. Pa naj ta roka blagoslovi še naša padala. Letos
jih je že enajstič.«

Če se držiš pravil, je jadralno padalstvo dokaj varen šport.

Letenje osvobaja

V pogovoru z njim dobiš občutek, da je znal marsikoga nav
dušiti za ta šport, vendar pravi, da prepričevati nekoga nima
smisla in poudarja: »Leti naj tisti, ki ima veselje, tisti pa, ki ga
nima, naj raje vse skupaj opazuje z matere Zemlje. Sicer se
je jadralno padalstvo do danes tehnološko zelo izpopolnilo,
sodobna tehnologija omogoča preverjanje tako vremenskih
razmer kot samega leta. Če se držiš pravil, je ta šport dokaj
varen. Skoraj vsem dosedanjim nesrečam je botrovala napaka
letalca, tudi sam imam takšno izkušnjo.« Z namenom organi
ziranega razvoja jadralnega padalstva sta leta 2003 s prijatel
jem Janijem Iršičem ustanovila Društvo jadralnih padalcev Ka
juh Frankolovo, ki povezuje letalce iz vojniške in še nekaterih
okoliških občin. Zadnjo soboto v novembru so v frankolovski
telovadnici praznovali 10-letnico in javnosti predstavili jadral
no letenje. Društvo, ki ga vse od ustanovitve dalje zelo uspeš
no vodi naš sogovornik, se je imelo s čim pohvaliti.

»Kandidata, ki se želi vključiti v naše vrste, najprej
napotimo na pot izobraževanja.«

»Letenje zahteva določeno mero znanja, ki ga pridobi v šoli
letenja. V celjski regiji imamo dve šoli, izobraževanje pa obsega
teoretični in praktični del. Kandidat novinec se lahko ob ugod
nem vremenu že v 14 dneh usposobi za samostojen let npr. iz
Konjiške gore, seveda v spremstvu in po napotkih inštruktorja.
Ko opravi 50 takšnih višinskih poletov, lahko opravlja izpit za
A-licenco, kar pomeni, da lahko leti samostojno. To licenco ima
večina članov našega društva. Tako sta varnost in užitek letalca
v zraku načeloma zagotovljena, seveda ob predpostavki, da je
z razumom trdno na tleh.«

V zraku včasih moli tudi tisti, ki spodaj ne zna

»Vsakdo izmed letalcev je že kdaj na poti od vzleta do pristanka
naletel na težave ali zajadral v nebodigapotrebne okoliščine,
zato tisti, ki zatrjuje, da ga ni bilo še nikoli strah, laže. V takšnih
okoliščinah v zraku moli tudi tisti, ki spodaj ne zna. Zato »Ka
juhi« vsako leto organiziramo blagoslov padal in menim, da
je edinstvena prireditev v Sloveniji. Zakaj blagoslov? Vprašal
sem se, če bi ljudje pred davnimi leti leteli, če bi imeli padala.

Trditev izhaja iz pradavnine, ko sta prvi letalec Ikar in njegov
oče Dedal, slavni atenski kipar, iz ujetništva na Kreti želela po
begniti na svobodo, na celinsko Grčijo. Dedal jima je izdelal kri
la tako, da je na leseno konstrukcijo s čebeljim voskom nalepil
ptičje perje in krila najprej sam preizkusil. Potem sta poletela
oba, in ko je bilo kopno tik pred njima, je Ikarja zgrabil pohlep
in je kljub očetovemu svarilu letel višje in višje, vse dokler mu
sončna toplota ni stopila voska, perje je odpadlo, Ikar pa str
moglavil. Karli temu pristavi: »Nauk te zgodbe, da preveč svo
bode rodi pohlep, je brezčasen. Tudi danes smo temu priča, ko
nas pohlep po denarju in bogastvu omami in nudi trenutno
zadovoljstvo, na dolgi rok pa vodi v propad. Ikarjeva izkušnja
nas padalce svari, da se moramo zavedati, kako daleč nas nebo
rado sprejme in kje nam bo stopilo vosek. Zato padalcem ved
no želim čimmanj odpadlega perja.«

Stvarnik človeku ni namenil življenja v kletki.

Nedvomno si je za ta šport potrebno vzeti čas sredi belega
dne. Ob pomisleku, da je velikokrat treba dati na tehtnico de
lovne obveznosti in letenje, ima Karli takoj pripravljen prepri
čljiv odgovor: »Človek za preživetje potrebuje več kot le kruh
in vodo. Stvarnik človeku ni namenil življenja v kletki, kajti
četudi je zlata, je še vedno kletka. Je pa kljub temu včasih tre
ba spremeniti lestvico prioritet, da je delo postorjeno, čeprav
te srce in vreme vlečeta pod oblake.«
Karliju teme za pogovor ne zmanjka, kot tudi ne uporabnih
idej, ki jih zna podkrepiti s tehtnimi argumenti, pa najsi bodo iz
družinskega, službenega ali prostočasnega področja njegovega
življenja. V glavi že ima izdelan načrt za bližajoči se čas, ko bo
spregel službene obveznosti in se bo lahko bolje in več posvetil
zlasti čebelarstvu, kar je na domačiji Blazinškovih že dolgoletna
hišna tradicija. Ob tem pa verjame, da bo lahko v svojem športu,
ki ne zahteva posebne fizične moči, še dolgo užival, tudi v smislu
nadaljnjega razvoja tega področja in prenašanja znanja na mlaj
še rodove. Nenazadnje je prva leta svojega poklicnega življenja
podobno že počel, le s to razliko, da je kot inštruktor v avtošoli
usposabljal mlade voznike. Srečno!
Sonja Jakop

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2014

SREČNO 2014
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pticami, pa se je vanj še bolj zasidrala. Po letu 2000 se je začel s
padalstvom načrtneje ukvarjati, saj sta hčeri medtem že odras
li. Spoznal je tudi, da zaletavost in padalstvo ne gresta skupaj,
in hudomušno doda, da mu je tudi žena, ki so jo njegovi začet
ni podvigi močno skrbeli, docela zaupala in mu ni več ‘težila’.
Nasprotno, družina ga je začela pri tem še podpirati.

DRUŠTVA

Društvo jadralnih padalcev
Kajuh praznovalo 10-letnico
Kakšno društvo imate na Frankolovem? Društvo jadralnih padalcev. Kakšno društvo pa je to, so se
spraševali ljudje pred 10 leti, ko še niso vedeli, kakšen šport je sploh jadralno padalstvo. Saj se bodo pobili,
so bili komentarji. Kar nekaj časa je trajalo, da so se ljudje navadili, da ob lepih dneh, ko piha ugoden veter,
s Konjiške ali z Male gore prilete pisana padala, ki na tankih, a močnih vrvicah prenašajo padalce. Padalci
pa so k sreči to desetletje dokaj varno prejadrali, zato so sklenili, da to obletnico dostojno proslavijo.
Društva na Frankolovem imajo sloves povezanosti. To so
dokazala tudi ta večer, ko so Kajuhe presenetila s sladkim pre
senečenjem v obliki torte. Morali so upihniti svečke, ki pa niso
in niso hotele ugasniti, na koncu so jim bili vseeno kos.
Skozi celotno prireditev je kamenčke v mozaik lepe pred
stavitve Kajuhov nizala povezovalka Janja. Prireditev je vodila
tako suvereno, da se je takoj videlo, da je postala prava pozna
valka tega športa. Verjetno to niti ni tako čudno, ima namreč
dober nadzor nad njimi - kar skozi domače okno.
Kajuhi se zahvaljujejo vsem, ki so pripomogli k tej lepi priredit
vi, in obljubljajo, da bodo čez 10 let pripravili še boljšo.



In so jo. V soboto, 30. 11. 2013, so v telovadnici OŠ Frankolovo
pripravili prisrčno prireditev, ki jo je obiskalo lepo število obis
kovalcev. Fantje, vajeni, da na rame zavihtijo padala, ko si želijo
leteti, so zavihali rokave, si razdelili naloge in obiskovalci so
uživali v njihovi predstavitvi. Začetni posnetek iz leta 1978, na
katerem je z zmajem letel predsednik društva Karli Blazinšek,
je s flavto obogatila njegova nečakinja Tina Svet, ki je bila na
tem posnetku še majhno dekletce. Omenjeni posnetek je lep
dokaz, kako je v tem času padalstvo napredovalo, saj je sedaj,
ob upoštevanju določenih pravil, ta šport dokaj varen.
Predsednik društva se je zahvalil družinskim članom, svojcem
in vsem, ki so verjeli vanje. Poudaril je, da v našem kraju živimo
ljudje, ki ne hodimo drug mimo drugega kot anonimneži brez
obraza, ampak ljudje, ki si znamo pogledati v oči in lepo del
iti drug z drugim. Ob njihovi obletnici so jim je čestitali in jih
obdarili: predsednik ZPLS (Zveza za prosto letenje Slovenije)
Srečko Jošt, župan Občine Vojnik Beno Podergajs in predsed
nik Sveta KS Frankolovo Dušan Horvat. Padalci pa so zahvalo
podelili vsem, ki so jim v tem desetletju na kakršenkoli način
pomagali. Z glasbo sta njihovo prireditev popestrili dve sku
pini: domača rock skupina Kronika in mladi narodnozabavni
ansambel Klateži iz Nove Cerkve.
Kajuhi obvladajo tudi dramatizacijo. S skeči so prikazali del
svojega padalskega življenja, kako jim po uspešnem pristanku
prija mrzlo pivo ali dve, le da njihove žene tega ne razumejo in
kličejo in kličejo, postanega kosila pa je potem deležen člove
kov najboljši prijatelj. So pa tudi računalniški mački. Projekci
ja s prikazom dela in letenja skozi desetletje je vse navdušila.
Znajo tudi peti, prireditev so zaključili s tremi lepimi pesmimi.
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Irma Blazinšek
Foto: J. Vovk

VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2014
»Oh, pozdravljena, mojemu srcu ljuba sveta noč, mojih otroških let
največje veselje. Vzel mi je svet mnogo veselja nedolžnih otroških
dni; ostal mi je spomin mojega otroškega veselja. Vsako leto se še
spominjam, kako srečen sem bil, ko sem pri jaslicah v kotu doma
dve svečki prižigal, ko smo okrog mize na sveti večer pokleknili in
sveti roženkranc molili; še vselej mi na novo srce oživi, kadar staro
milo božično pesem zapojem »Eno dete je rojeno« in hvalim Boga,
ki svojim otrokom toliko nedolžnega veselja v svetih praznikih da.
»Takih je nebeško kraljestvo« (Mr 10,14).


Bl. Anton Martin Slomšek, Drobtinice 1847

Ne dopustimo si vzeti tega otroškega, prazničnega veselja!
Ne dopustimo, da nas oslepi brezobzirna reklama in blišč
nakupovalnih središč in supermarketov! Ne dopustimo, da
nam vsesplošna kriza, o kateri toliko govorimo ali slišimo,
zbriše nasmeh in radost iz lic! S to radostjo na obrazu, s tem
optimizmom, vero in upanjem, da znova in znova prihaja med nas
On, ki je vsemogočen, ki je ljubezen in dobrota sama, se zazrimo
tudi v nepopisane liste koledarja, na katerem je zapisana letnica
2014. Naj vas ti prazniki napolnijo s tem veseljem, optimizmom in
navdušenjem, da bo z njim prežarjeno tudi vse novo leto, vam iz
srca želimo in voščimo duhovniki naše občine in dekanije.
				Alojz Vicman, dekan

V petek, 6. 12. 2013, je ob 14. uri Župnijska Karitas Vojnik organizirala miklavževanje v Špesovem domu,
nato v sodelovanju s starši ob 17. uri še v župnijski cerkvi v Vojniku.

V Špesovem domu se je obisk sv. Miklavža začel z nastopom
Folklorne skupine OŠ Vojnik. Po prijetnem nastopu učencev
pod vodstvom Milanke Kralj se je pred stanovalci doma, ki
so še pokretni in so se zbrali v avli doma, pojavil parkelj. Za
njim so prišli angelci in seveda težko pričakovani dobri mož,
sv. Miklavž.
Po kratkem nagovoru so skupaj zapeli, predstavniki Karitas so
jim razdelili simbolična Miklavževa darila, nato pa se je Miklavž
s spremstvom odpravil na obisk tistih, ki so vezani na življenje
v postelji. Obisk pri teh starostnikih se človeka najbolj dotakne,
ko vidiš, kako so nemočni in kako jim čisto majhna pozornost
pomeni zelo veliko.
Miklavževanje se je nadaljevalo v župnijski cerkvi, kjer so se
zbrali otroci, ki jih je najprej nagovoril domači župnik Anton
Perger in jim povedal kruto resnico o tem, kako veliko otrok po
svetu je lačnih. Nato je s svojim zanimivim spremstvom prišel

še sv. Miklavž, ki jim je sporočil, da moramo biti hvaležni za
starše, za življenje, za srečno in lepo mladost. Otroci (bilo jih
je 160) so dobili enakovredna darila, nazadnje pa so se lahko z
Miklavžem in njegovim spremstvom tudi fotografirali.



Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk
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Miklavževanje v Vojniku
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Jesenski dnevi
v Špesovem domu
Letošnji topli jesenski dnevi so kot nalašč za sprehode, nabiranje gob ter kostanja in seveda potem tudi
peko le-tega, zraven pa se prileže slasten mošt, ki je že začel malo vreti.

tudi lep jesenski šopek.
Kako hitro teče čas, se zavemo, ko se približujemo koncu leta
in si rečemo: Poglej, saj smo komaj stopili v to leto, pa ga je
že konec!” Mi pa se vseeno zopet veselimo decembra, saj bo
to mesec, ko se bo pri nas dogajalo veliko lepega. Seveda pa
prihajajo dobri možje in prinašajo darila ...


Elči Gregorc

Pridruži se projektu
»Služba me ne išče«
Oktober smo začeli s predavanjem o vinski trti, o negovanju
mladega vina in kulturi pitja. O vsem nas je podrobno poučil
predsednik Vinogradniškega društva Vojnik, Mirko Kraševec.
Isti dan popoldne pa so nas obiskali pevci, katerih smo vedno
zelo veseli in že vnaprej vedo, katere pesmi imamo radi - to
so Arclinski fantje, ki jih je spremljal harmonikar. Ob njihovih
vižah smo preživeli res lep večer.
Tudi za tradicionalni kostanjev piknik, katerega nam je v
lanskem letu pokvaril sneg, nam je vreme služilo in poleg
kostanja, mošta, peciva ter dobre glasbe ansambla Do jutra,
pri katerem igra naš sodelavec Nejc, sta noto dobremu
razpoloženju dodala stanovalca Jože Tratnik na frajtonarici in
Franjo Marošek z recitacijo pesmi „Morali bi dobro posejati“.
V jesenskem času smo izvedli tudi merjenje krvnega sladkorja
in krvnega pritiska za naše stanovalce in za občane Vojnika.
Lahko smo zelo zadovoljni z odzivom, ki je iz leta v leto večji.
Ansambel Vitezi celjski gotovo sodi v sam vrh naših
narodnozabavnih ansamblov. Vsako jesen jih z veseljem
gostimo v našem domu. Fantje in dekle imajo izreden čut
za starejše in ob njihovem nastopu je čutiti prav posebno
energijo, ki nastopajoče in stanovalce poveže v en ansambel
in eno pesem.
Ob obisku v Domu so obiskali tudi glasbenega kolega, našega
stanovalca Toneta Vidca, in mu v sobi izpolnili nekaj glasbenih
želja. Obljubil jim je, da bo hitro zdrav in se jim bo ob njihovem
naslednjem obisku pridružil na odru.
Jesen je tudi čas, ko smo z mislimi pri tistih, ki jih ni več med
nami. Eden takih, ki se ga vedno radi spominjamo, je tudi
Špesov Franček. Ob deseti obletnici Doma smo mu v spomin
postavili stekleno ploščo, na kateri je kratek življenjepis, ki
opisuje njegovo skromno, a plemenito življenje. Pa tudi na
grobu, kjer počiva, redno gori svečka, v tem času pa ga krasi
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Tudi v občini Vojnik se bo izvajal zaposlitveni klub, in
sicer v prostorih Občine Vojnik. V kolikor bi želeli biti
del ekipe ZAPOSLITVENEGA KLUBA VOJNIK, se prijavite
na spletni strani Nefiks do 3. novembra oz. do zapolnitve prostih mest.
Na Zavodu Nefiks bodo po
lanskem uspešnem izva
janju zaposlitvenih klubov
»Služba me ne išče« le-te le
tos znova izvajali. OMenjeni
klubi so klubi, ki delujejo po
principu študijskih krožkov,
to pomeni, da se združi stal
no skupino 10–15 iskalcev
prve zaposlitve, ki eno
študijsko leto razvija lastno
zaposljivost. Končni cilj je, da se čim več udeležencev kluba
tudi dejansko zaposli. Prve tri mesece (november, decem
ber, januar) se klubovci srečujejo enkrat na teden po dve uri,
preostale mesece pa enkrat na mesec. V prvem tromesečju
si izoblikujejo karierni plan, izoblikujejo CV, pripravijo dva
javna dogodka (npr. podjetni petek, zaposlitveni zmenki) in
pripravijo eno podjetno aktivnost. V preostalem času pa si
individualno poiščejo mentorje, ki jih vodijo, na skupinska
srečanja pa člani prinašajo tako pridobljene izkušnje. Zavod
Nefiks pri tem strokovno pomaga, usposobi vodjo, spremlja
napredek, oskrbi material, poskrbi za medijsko promocijo,
pomaga pri zbiranju članov in tudi pri povezovanju s pod
jetji, mentorji ter drugimi pomembnimi deležniki.


Jasmina Jakopič

Krona letošnjih prireditev Vinogradniško vinarskega društva, ki ravno letos obhaja desetletnico delovanja,
je bilo martinovanje
11. november je god svetega Martina enega od zaščitnikov
vinarjev. To upoštevajo tudi vojniški vinogradniki, ki so tudi
letos priredili slovesen krst mošta – VIII. MARTINOVANJE.
Odločili so se za izvedbo resnejše variante s pravim blago
slovom. Priljubljeni domači župnik A. Perger namreč to opravi
na kratek jedrnat način. Vedno v svojem nagovoru svetuje
pomen vina in njegovo pravilno porabo. Nikoli ne pozabi
poudariti slogana društva PIJ MALO PIJ DOBRO! In ko navadno
solo zapoje pesem EN STARČEK JE ŽIVEL, letos pa KOLKOR
KAPLJIC TOLKO LET, vinogradniki vedo, da so se pravilno
odločili. Tudi letos so krstili in nato rekordnemu številu
obiskovalcev ponudili društveno mlado vino VOJNIČAN. Letos
sta se mu na odru pridružila tudi dekan g.Vicman iz Nove
Cerkve (skrbnik TRTE MIHAELE) in pater Koch (doma iz Poljske),
župnik iz Frankolovega. Skoraj bi upali zapisati, da je to bil lep
mali verski dogodek dekanije Nova Cerkev.
Avtor lepe razstave fotografij ob 10. obletnici društva Jure Vovk
jo je zadnjič pokazal v šotoru na tej prireditvi. Prej je razstava
gostovala na Občini Vojnik, gostišču Ovtar, večnamenski
dvorani Frankolovo, Mercatorju Frankolovo, Tušu v Vojniku in
Mercator centru Hudinja v Celju. AVTORJU VELIKA HVALA!

Včlanili smo Švicarja

V tekmovanju v pripravi ričeta je sodelovalo rekordnih 10 ekip.
Pokale zmagovalcev pa so si razdelile ekipe: 1. Društvo Dobra
volja, 2. Bogdan Lilija ter 3. Turistično društvo Nova Cerkev.
Zahvala in pohvala za sodelovanje velja vsem. Ričet prav vseh
je bil odličen!
Letos so na Martinovanju pripravili tudi pečen kostanj. Za vse
ga je bilo dovolj.
Ob rekordnem obisku so letos prvič opazili organiziran obisk
vojniških upokojencev ter avtobus gostov iz Švice. V Društvu
upajo, da so uživali. Zanimivo pripadnost Društvu je spet
pokazal njihov starosta Silvo Kroflič (star 82 let; z ženo sta letos
praznovala diamantno poroko) z nakupom kozarca, prispevka
namesto grozdja in plačano članarino za leto 2014.
Sedem vinskih kraljic je že obiskalo Vojnik in lepo popestrilo
društvene prireditve. Letos je to bila Neža Pavlič in to v
jubilejnem letu kar trikrat. V Društvu so izjemno ponosni, da je

Tudi obiskovalci so počastili krst mošta z zdravico

letos na izboru za Vinsko kraljico Slovenije zelo uspešno (prišla
je v ožji izbor) sodelovala tudi kandidatka iz našega domačega
okolja Tanja Kračun iz Dednega vrha.
Z velikim veseljem zapišemo, da namlajši član društva, Domen
Jevšenak iz Frankolovega ni samo odličen vinogradnik (na
ocenjevanju letnika 2012 je njegovo vino doseglo najvišjo
oceno 18,97), pač pa je tudi odličen glasbenik, napovedovalec,
moderator… Stari ljudje bi rekli: »Iz tega fanta pa še nekaj bo!«
Brez plačila je izvedel kar dve veliki društveni prireditvi. Velika
HVALA!
Seveda gre zahvala tudi res številnim glasbenikom, glasbenim
in pevskim skupinam, ki so v teh letih brezplačno (ali pa za
majhno čokolado –otroci Osnovne šole in Vrtca) nastopale na
društvenih prireditvah. Nekateri so bili na odru celo prvič. Prav
tako hvala tudi številnim povezovalcem programa, če med
njimi samo omenimo Marjano Kolenko. Za njen velik prispevek
jo je Društvo proglasilo za častno članico.

Mirkovi spomini na ustanovitveno leto

Ob 10. letnici uspešnega dela Društva gredo največje zasluge
predsedniku Mirko Krašovcu, ki je leta 2003 podal idejo za
ustanovitev društva. Sam pripoveduje takole: „Morda se je
takrat kdo vprašal, zakaj. Odgovor je bil na dlani. Zato ker nas
je mnogo, ki imamo veselje do vinogradništva, ki uživamo
ob delu v vinogradu, še bolj pa tedaj, ko naše delo obrodi
bogate sadove. Zavedali smo se, da je za dobro gospodarjenje
in kvalitetno pridelovanje vina potrebno znanje. Izkušnje
smo mnogi že imeli, vedeli pa smo, da se bomo morali
izobraževati na tem področju. Začeli smo z delom in kmalu
ugotovili, da smo se pravilno odločili. Z raznimi izobraževanji,
medsebojnimi pogovori in izmenjavo izkušenj se je naše delo
iz dneva v dan izboljševalo. Ko smo prvič oddali naša vina na
ocenjevanje, in sicer je bil to letnik 2003, smo spoznali, da
glede na to, da smo šele na začetku poti, manjka še veliko
izkušenj in znanja do boljše kvalitete vina. Sčasoma so prišla
tudi spoznanja, ki so bila iz leta v leto bolj pomembna. Na vsaki
javni prireditvi, ki jih prirejamo za podeljevanje priznanj, so bili
navzoči razni pomembni gostje, med njimi tudi vinski vitezi
Evropskega reda vitezov vina in slovenska vinska kraljica. Zelo

Ocenjevalna komisija na delu
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vsej občini. Ugotavljamo, da je naše delo dobro in koristno.
S kakšnim žarom spremljamo uspehe in napredovanja vseh
vinogradnikov, česar se ne veselijo samo posamezniki,
temveč vsi, ki imamo to delo radi! Mnogi sodelujemo tudi s
strokovnjaki z vinogradniškega področja. Naj omenim samo
magistra Antona Vodovnika, ki je od začetka naš mentor, pa
Tadejo Vodovnik Plevnik, Romana Štabuca, Iris Škrbot ter
vrhunskega poznavalca vin in vinske kulture Draga Medveda.
Vsi ugotavljamo, da nam delo v vinogradu prinaša dušni mir
in zadovoljstvo, ko vidimo, da znamo spoštovati to, kar nam
daje narava. Samo malo ji moramo pomagati, pa uspeh ne
izostane.“
Naj bo ta skromen prispevek tudi povabilo, da se Društvu
pridružijo novi člani. Vpisujejo jih v prodajnem centru KZ
Vojnik ali po telefonu: podpredsednik Franci Kuzman (041 636
127).
Pij malo, pij dobro!
Že enajsto leto skrbno zapisuje tajnik društva

Krstili so ga tudi na odru

smo bili veseli, ko smo izvedeli, da smemo posaditi potomko
najstarejše trte na svetu, Stare trte, žametovke z mariborskega
Lenta, ki je stara preko 400 let in lepo rodi vsako leto. Njeno
potomko smo posadili pred občinsko stavbo, da je ponos

»Vojniška« vinska kraljica
Tanja Kračun je letos zbrala pogum
in se prijavila na izbor za vinsko kraljico Slovenije 2014,
a komisija dve leti
zapored krone ni
nameravala podeliti sosednjemu vinorodnemu območju. Letošnja je namreč Konjičanka.
Skoraj dejstvo je bilo,
da na letošnjem izbo
ru za prihodnjo vinsko
kraljico krone zagoto
vo ne bo prejela mlad
enka iz širše celjske
regije, saj je trenutna
vinska kraljica Kon
jičanka. Pa vendar so
člani Vinogradniško
vinarskega društva Vojnik po tihem upali, da bi svoj 10. jubilej
na koncu kronali še s svojo kraljico. Še posebej, ker so po letu
prigovarjanj tokrat vendarle uspeli nagovoriti simpatično Tan
jo Kračun z Dednega vrha. Vojniška mladenka je ocenjevalno
komisijo kljub vsemu uspela spraviti v precejšnje dvome, saj se
je med 11 kandidatkami, nedvomno vseh brhkih in dodobra
poučenih o vinarstvu, prebila na tretje mesto. A na koncu je
krona vendarle romala v vipavski vinorodni okoliš.
Tanji to dejstvo ne jemlje poguma. Sama pravi, da se je v času
priprav na tekmovanje (člani društva so jo dodobra založili z
literaturo, pomagal je tudi vinski vitez Drago Medved) ogrom
no naučila, zato želi znanje unovčiti tudi v bodoče. »Ravno
veliko nisem pričakovala, saj se je že na začetku govorilo, da
organizatorji letos iščejo dekle s Primorske. A ker so me orga
nizatorji že letos povabili, naj se prihodnje leto spet prijavim,
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Pavel Leskovar
Foto: J. Vovk

se najverjetneje tudi bom. Iz šmarsko-virštanjskega območja
že več let ni bilo kraljice,« razmišlja Tanja.
Od priznanj do zlatih diplom
Štiriindvajsetletnica je odraščala s pogledom na z vinogradi posa
jene Plate. Kračunovi, ki sicer kmetujejo na štirih hektarjih, imajo
tudi sami zasajenih 500 trsov, ki letno dajejo med 600 in700 litrov
vina sort chardonnay, sauvignon, renski rizling in kerner. »Vsako
leto svoj pridelek damo tudi na ocenjevanje vin, ki ga organizira
Vinogradniško vinarsko društvo občine Vojnik. Sprva smo za vino
prejeli priznanja za sodelovanje, zadnja leta pa nam stene ‘gorce’
krasijo zlate in srebrne diplome, kar je lep dokaz in potrditev us
pešnega dela v vinogradu in kleti. V letu 2012 je naša družina s
strani društva prejela tudi priznanje za najlepše urejen ljubiteljski
vinograd,« je poudarila. Prav pri tem ima tudi Tanja veliko zaslug,
saj rada pomaga pri delu v vinogradu. Ko ni v Ljubljani, pa poma
ga skrbeti tudi za živali na kmetiji.
Potrebuje še sponzorja
Absolventka politologije, ki bo v prihodnjem letu zagovarjala
tudi magistrsko nalogo, zadnja leta sicer precej časa prebije v
Ljubljani, kjer opravlja študentska dela. Tudi s tega vidika bi
bila Tanja odlična kandidatka, saj nosilec in organizator projek
ta vinska kraljica, družba Pomurski sejem kandidatkam vedno
razloži tudi, da bodo leto dni morale vse druge obveznosti dati
na stran, saj jih bo čakalo veliko dela in potovanj na različne
konce Slovenije. Edino, kar smejo obdržati, je fant, saj ta pride
prav kot varnostnik in šofer.
Delček točk je Tanji na letošnjem ocenjevanju zbilo tudi de
jstvo, da za njo ni stala kakšna konkretna vinska klet. Vsaka
kraljica mora namreč izbrati vino iz vinorodnega okoliša, ki se
potem trži kot kraljičino vino. Morda se bo do prihodnjega leta
le našel tudi ta pomemben sokandidat. Do takrat pa je Tanja v
očeh članov vinogradniškega društva prava zmagovalka. Tudi
zato, ker že sedaj ob vsaki prireditvi pridno pomaga društvu. In
nenazadnje je med člani že slišati, da bi po vzoru drugih loka
lnih kraljic tudi v Vojniku vsako leto izbirali kakšno …



Rozmari Petek
Foto: J. Vovk

Z društvom Dobra volja
na pohod

Občina Vojnik je na pobudo Medobčinskega druš
tva delovnih invalidov
pričela s prvimi aktivnostmi za pristop k projektu
»Občina po meri invalidov«.
Občina Vojnik si že vrsto
let prizadeva k zavzemanju
za dostojanstvo, pravice in
blaginjo invalidov, razume
vanju invalidnosti ter jim želi
pomagati k neodvisnemu
življenju in lažji dostopnosti.
Predsednica MDDI Celje, Dragica
Na mednarodni dan inva
Mirnik Amon na srečanju invalidiv lidov 3. decembra bomo
v Celju
v sodelovanju z Medob
činskim društvom delovnih
invalidov Celje organizirali sestanek z namenom povezovanja
vseh invalidov oziroma invalidskih organizacij na lokalni ravni
in zbiranja predlogov o pomoči invalidov v prihodnji letih. Me
dobčinsko društvo delovnih invalidov Celje je predlagalo županu,
da se Občina Vojnik vključi v projekt »Občina po meri invalidov«,
ki ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije oblikovala z namen
om, da bi še v večji meri spodbudila lokalne skupnosti k načrt
nim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja
invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in
njihovo sodelovanje v družbenem življenju kraja.
V prihodnjih mesecih sledi organizacija okrogle mize, kamor
bomo povabili vse invalidske organizacije in odgovorne pred
stavnike javnih služb, ki se srečujejo s problematiko invalidov,
da na osnovi skupnih ugotovitev pripravijo oceno položaja in
validov v občini in oblikujejo predloge za akcijski načrt.

V soboto, 9.11.2013, smo se 33 pohodnikov, z društvom Dobra volja iz Pristave pri Vojniku, z avtobusom odpravili proti
Litiji. Vsi smo imeli isti cilj. Prehoditi 21 km dolgo Levstikovo
pot od Litije do Čateža.



Jasmina Jakopič

Ko nam misli odplavajo daleč nazaj,
do kotička gozdne jase ali zasneženega sadovnjaka,
ki smo ga videli nekega veselega dne,
imamo občutek, da smo se pravkar dotaknili sreče.
In sreča, zdravje in veselje naj popišejo nov list
V knjigi življenja.
Vesel Božič, zdravo in srečno novo leto, vse dobro vam,vašim
najdražjim,
Spoštovani člani/ce,
Hvala za vaše sodelovanje, lepega in uspešnega
sodelovanja si želimo tudi v bodoče
Dragica Mirnik Amon
Predsednica
MEDOBČINSKO DRUŠTVO
DELOVNIH INVALIDOV CELJE

Vremenska napoved sicer ni bila najbolj ugodna, a tudi ta nam
ni preprečila, da bi izpolnili naš zadani cilj. Res so nas že na
poti z avtobusom dežne kaplje in črni oblaki skušali prestrašiti,
a zaman. Okoli 8. ure smo prispeli na start in se z obilo dobre
volje in optimizma odpravili na pot. Nahrbtniki, dobra volja in
dežniki so bili naši spremljevalci, a slednjih nismo potrebovali
prav dosti.
Med potjo nas je pozdravljalo tudi sonce, prijetne temperature
pa so pripomogle, da je bila pot še bolj prijetna. Pot je poteka
la po slikovitih dolenjskih gričih. Na vsak kilometer pohodnik
lahko vidi, koliko mu je še ostalo do cilja. Pot je opremljena
tudi z 80 tablami, na katerih si lahko prek odlomkov preberete
celoten izvirni potopis Frana Levstika. Prijazni domačini so
med potjo ponujali razne dobrote in seveda žlahtno kapljico.
Prvi naši pohodniku so že po slabih petih urah prispeli na cilj
v Čatež, tisti, ki smo se na poti tudi dodobra poveselili, pa v
dobrih šestih. Na cilju smo imeli vsi enake misli. Bilo je lepo in
nepozabno.
Ob vrnitvi v Pristavo nas je čakal še okusen golaž, ki so nam ga
pripravili naši člani Društva dobra volja. Strnili smo svoje misli
in prijetna doživetja in sklenili, da se drugo leto zopet odpravi
mo na že 28. pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža.


Nina Zmrzljak

Božično novoletno voščilo
Občankam in občanom občine Vojnik voščimo vesele
božične praznike ter obilo sreče, zdravja in uspehov v letu
2014.

Občinska organizacija SD Vojnik
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Občina tudi
invalidom nasproti
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Nova Cerkev v praznične
dni z adventnim vencem in
Miklavževim sejmom
Tipični simbol adventa je adventni venec, ki je iz zimzelenega rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki
ponazarjajo štiri adventne nedelje.
Adventni čas je čas pred božičem in je v bogoslužju namenjen
pričakovanju Jezusovega rojstva. Po katoliškem koledarju se
advent začne na četrto nedeljo pred božičem. Adventni venec
je razširjen marsikje tudi med neverujočimi, v tem primeru je
pogosto brez sveč. Po pravoslavnem koledarju traja advent
šest tednov in je povezan s postom.
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev so se tudi
letos potrudili pričarati praznično podobo kraju. Pod budnim
očesom svojega »šefa« Slavka Jezernika so okrasili krožišče
pred Novo Cerkvijo in na vasi postavili velik adventni venec, ki
ima premer pet metrov. Za izdelavo venca je potrebno precej
zelenja, ki sta ga pripeljala Jože Senečnik in Bojan Krnjavšek iz
Straže. Veliko delo je predstavljalo tudi pletenje zelenja. Delo
so odlično opravile gasilke Mira Štukovnik, Julčka Rojc in Nada
Kolar ter Marica Vinder. Da je dobil venec pravo obliko, so s
škarjami pomagali Jože Dušak, Jože Štukovnik in Bojan Krn
javšek. Na svoje mesto pa je adventni venec postavil Tadej
Selčan. Hvala vsem, ki so poskrbeli za praznično podobo vasi.
Prvi od treh mož, ki v decembru nosijo darila, je Miklavž, ki
je izbral nekaj daril na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi.
Nova Cerkev je lepo okrašena sprejela obiskovalce Miklavževe
ga sejma, ki so ga pripravili v turističnem društvu Nova Cerkev.
Pod adventnim vencem so se šibile stojnice, kjer ste lahko iz
brali »tepežne« šibe, praznične voščilnice, domače dobrote,
izdelke iz lesa, šibja, volne in še veliko izvirnih daril. Člani društ
va so ponudili prežgano »župo« in čaj ter poskrbeli, da obis
kovalci niso trpeli lakote in žeje. Miklavžev sejem je povezal
ponudnike in nakupovalce iz širše okolice, tu so se srečali stari
znanci, marsikdo je kupil doma izdelano darilo za prijatelje in
obogatil dogajanje na vasi. Lepo vabljeni na druženje v Novo
Cerkev spet za Štefanovo, ko bo blagoslov konj.



Lea Sreš
Foto: J. Vovk

Zdaj staro leto tiho se poslavlja
in novo zopet bo v gosteh,
veselja, zdravja, sreče
uspehov polno naj podarja
v naslednjih 365-ih dneh.
Vam želijo člani VVD Vojnik,
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Vojniški upokojenci ob letu
Jesen nas je zapustila, prišla je zima. To je tudi čas, da se ozremo nazaj in se spomnimo, kaj vse smo
naredili, kako smo uredili in kaj nam je še ostalo nerešenega. V društvu smo imel kar pestro leto.
– Ivan Marguč. Imeli smo se super. Tisti, ki so bili z nami, so
dejali, da se bomo k MARGUČU še vrnili. Tisti, ki ste to srečanje
zamudili, vljudno vabljeni, da se nam pridružite 30. decembra
na zaključku v gostilni MEDVED v Škofji vasi. Ob glasbi, domači
pijači in novoletnem meniju s šampanjcem se bomo poslovili
od starega leta 2013. Ker je zagotovljen avtobusni prevoz in
tudi cena je primerna ponudbi, pričakujemo da lepo udeležbo,
da bomo staro leto pustili za nami, pozabili slabe trenutke in se
podali v novo leto 2014 polni nove energiji in upanja.
Spoštovane upokojenke, upokojenci in bralci OGLEDALA,
ob iztekajočem se starem letu vam vsem želim obilo sreče,
osebnega zadovoljstva in zdravja. Naj vam novo leto 2014
prinese in nasuje tistega, kar si sami najbolj želite.
Vojniški upokojenski pevski zbor ob 30-letnici obstoja

V letu 2013 smo se kar nekajkrat srečali na raznih druženjih,
izletih in praznovanjih. Vse, kar smo počeli, bo povedano na
občnem zboru, ki bo konec januarja ali v začetku februarja
2014. V jesensko zimskem delu naj omenim veselo srečanje ob
praznovanju MARTINA v Draži vas pri Ločah v gostilni Pri Inetu

Vojniški upokojenci
na martinovanju letos
malo drugače
Tudi letos so ta ljudski
praznik – običaj kot že
desetletja nazaj pri
merno obeležili, in to
malo drugače.
Upravni odbor društva je
namreč sprejel ponud
bo – povabilo Vinograd
niško vinarskega društva
Vojnik za udeležbo na
VIII.
MARTINOVANJU
v domačem kraju. Po
prireditvi pa so se z avto
busom napotili v Sloven
Harmonikar Herman
ske Konjice, se sprehodili
po pravkar lepo obnovljenem srednjeveškem trgu ter popili
kavico. V prijetnem domačem gostišču Ino v Dražji vasi pa so
s harmonikarjem Hermanom in lepi domači pesmi ob odlični
hrani preživeli lepo Martinovo soboto. To je bilo prijetno
druženje, kar pa je osnovni namen vsakega srečanja ali izleta.

Na svetu je mnogo dobrih ljudi
in mnogo velikih otrok in toliko malih,
neznatnih stvari in toliko dobrih rok.
MIRNE IN VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN ČUDOVITO LETO 2014 !!


Predsednik DU Ivan Robačer

Za obisk Martinovanja v Vojniku so se odločili, da omogočijo
obisk prireditve tudi starejšim članom iz oddaljenih zaselkov.
Malce pa tudi kot zahvalo vinogradnikom za dolgoletno
sponzorstvo z vinom VOJNIČAN (izleti, občni zbor). Društ
vi tudi drugače lepo sodelujeta. Mešani pevski zbor je na
prireditvah vinogradnikov večkrat efektno popestril doga
janje. Zakonca Robačer, zakonca Štiberc ter letos Marjanca
Krpan in Milena Župnek pa so več kot uspešno sodelovali –
tekmovali v pripravi kisle juhe, krompirja in ričeta. In to na
prireditvah Vinska trgatev in Martinovanje.
Vojničani radi potujemo. Organizatorji izletov med njimi tudi
podpisani iščejo razne znamenitosti in prireditve daleč od
domačega kraja. To pa seveda ni več poceni, zato opažajo
upad udeležencev.
Mogoče je organiziran obisk lepe – preproste domače
prireditve mali poizkus – namig, da vojniška društva tudi na
tak način sodelujejo. Naše domače amaterske glasbene sk
upine in raven prireditev ni nič slabši kot drugod v Sloveni
ji. Običajno so tudi brez vstopnine! Prizadevni amaterski
prireditelji smo veseli lepega obiska svojih prireditev ali lepo
napolnjeni dvorani obiskovalcev, kar je najlepša nagrada za
vloženi trud. Naj bo čim večkrat tako!


Pavle Leskovar
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DRUŠTVA

Seminar v Izoli 2013
V začetku oktobra, od 1. do 3.10, je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje organiziralo seminar
za vse nove člane, torej tiste, ki so se društvu pridružili v letu 2012 oziroma 2013, in ljudi, ki se jim je
očesno stanje v prej omenjenem obdobju poslabšalo. Vodenje in izjemno organizacijo je prevzela tajnica
društva ga. Nada Močenik.
Seminar je bil razdeljen na tri sklope, in sicer:

• peprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic
izgube vida;
• usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb;
• podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih pri uporabi
tehničnih pripomočkov.

rekreacija in še zadnji sprehod ob morju. Tako kot dan prej, se
je tudi tokrat predavanje začelo ob deveti uri, tokrat z naslo
vom »Moj odnos do sebe in okolja«, avtorice Darje Matičeve,
diplomirane psihologinje.
Če strnem vtise in zapise vseh udeležencev: seminar je bil s
svojim tridnevnim trajanjem vsekakor prekratek, bil je popoln
in nepozaben, in prav zato bi bilo zaželeno, da bi bilo takšnih
seminarjev več, saj je udeležba na njih izrednega pomena.
Predvsem za tiste ljudi, ki vid delno ali popolnoma izgubijo v
kasnejših letih svojega življenja, ker zanje ni nikakršne rehabil
itacije. Polni takšnih in drugačnih vtisov, novih poznanstev in,
kot so sami dejali, spoznanj, da le niso najbolj ubogi in da sami
zmorejo veliko več, so se ob 15. uri odpravili domov. Takšne in
drugačne dogodke je potrebno izkoristiti, saj se Medobčinsko
društvo slepih in slabovidnih Celje zanje izjemno potrudi in
vanje vlaga ogromno dela, časa in navsezadnje tudi napora.


Kot že rečeno, se je druženje in usposabljanje novih in starih
članov začelo v torek, 1. 10. 2013, ob 8. uri, ko so udeleženci
seminarja odrinili izpred doma v Celju preko Žalca, kjer se jim
je pridružilo še nekaj članov, do Izole. Vreme jim sprva ni bilo
preveč naklonjeno, vendar pa se je v skladu z njihovo dobro
voljo in željo do novih spoznanj izboljšalo, tako da jih je v Izoli
pričakalo sončno ter toplo vreme.
Najprej je seveda sledilo nameščanje po sobah, čas za morebit
en počitek in kosilo, ob 15. uri pa se je program pričel, najprej
s predstavitvijo seminarja in novostmi na področju pravnih
predpisov za slepe in slabovidne. Predstavitev in omenjene
novosti sta predstavila gospa Močenik in mag. Brane But,
diplominarni psiholog. Kot so zapisali udeleženci seminarja,
sta oba to izvedla z veliko rahločutnosti, saj so se naučili in
slišali ogromno stvari, s katerimi prej niso bili seznanjeni.
Naslednji dan so se po zajtrku odpravili tudi na dobrodošlo
rekreacijo ob morju pod vodstvom tajnice društva. Ob deve
ti uri zjutraj se je seminar nadaljeval, tokrat s predavanjem dr.
Aksinije Kermauner, o posledicah izgube vida in kako te omil
iti. Dr. Krmauerjeva se je potrudila, da je v predavanje aktivno
vključila vse udeležence. Drugi del tega dneva sta začinila novi
in prejšnji predsednik Medobčinskega društva, gospoda Ladi
Hunski in Edo Vodeb. Slednji je poslušalcem na duhovit način
predstavil svoje življenje v popolni temi. Pozno popoldne je
novim in starim članom Diopta predstavil lupe in druge pri
pomočke za slepe in slabovidne. Dan se je zaključil z večerjo
na ribiški ladji, ki jo je organizirala ga. Nada Močenik. Potrudila
se je, da je bil večer kar se da nepozaben, poln dobre volje in
petja, za kar so udeleženci seminarja nedvomno hvaležni.
Zadnji dan se je pričel nekako tako kot prejšnji. Torej: zajtrk,
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Barbara Trbovc in Alojzija Pečnik

Rejci drobnice na
strokovni ekskurziji po
Istri
Člani Društva rejcev drobnice CEKIN smo se to jesen
odpeljali na strokovno ekskurzijo v Istro.
Z avtobusom smo se odpeljali prav na jug Istre, kjer smo
se vkrcali na ladjo ter se odpeljali na ogled otoka Brioni. S
turističnim vlakom smo se popeljali na ogled zanimivosti
otoka. Popoldne je sledila vožnja do kozjerejske kmetije,
kjer pridelujejo kozji sir. Po ogledu kmetije smo lahko
poizkusili tudi različne vrste kozjih sirov; zelo zanimiv je
bil sir, star tri leta. Naslednji dan smo se odpravili na ogled
Pulja, znamenite puljske arene, mestnega jedra, kdor pa
je želel, tudi tržnice, ki da vsakemu mestu še poseben čar.
Pot smo nadaljevali nazaj proti severu polotoka, kjer smo v
bližini Umaga obiskali rejca mlečnih ovac.
Po ogledu kmetije ter pogovoru z gospodarjem smo
lahko poizkusili kvalitetne ovčje sire, med njimi tudi sir s
tartufi. Ker pa je Istra tudi dežela trte, smo za konec našega
dvodnevnega potepanja obiskali še vinogradniško kmetijo,
kje so nam pripravili slastno večerjo izpod peke (to je
poseben način priprave jedi, ko se posoda zakoplje v prej
pripravljeno žerjavico in se tako peče meso, ki je v njej) ter
nam postregli z belim in rdečim istrskim vinom.


Rafael Novak

Vsega ni mogoče kupiti ali
narediti, potrebna je volja
ljudi in njihov čut za prostovoljstvo. Marsikdaj je
dovolj kanček pripravljenosti in sodelovanja, pa polepšamo življenje drugim.
Velikokrat takšni ljudje
stojijo v ozadju, opravljajo
svoje poslanstvo in ne silijo v ospredje. Prav dobro
se moraš ozreti po kraju,
da opaziš, da leto za letom
Boltežar Orlčnik
opravljajo določene naloge
in pritegnejo pozornost
samo ob kakšni odmevni akciji. Prav takšnega človeka bi
vam rada predstavila danes.
Nova Cerkev se širi, kraj je lep in urejen. Veliko zaslug za takš
no podobo imata Krajevna skupnost in Občina, še veliko
več pa ljudje, ki tu živimo in delamo. Boltežar Orlčnik se je v
Novo Cerkev priselil pred dvajsetimi leti. Poklicno je opravljal
delo mizarja in kasneje pridobil izobrazbo lesnega tehnika.
Zaposlen je bil v Opremi in Mizarstvu Celje. Veliko je delal na
terenu, opremljal hotele in druge objekte po vsej bivši državi,
največ v Beogradu. Njegovo delo je obsegalo tudi opremljan
je individualnih hiš in stanovanj po lastnih predlogih ali žel
jah naročnikov. Les ima rad. Pred dvanajstimi leti ga je izdalo
zdravje in moral je nekaj spremeniti v načinu življenja. Zdravni
ki so priporočili hojo in Bolt je iz človeka, ki samo dela, počasi
postajal pohodnik in planinec. Zaupal mi je, da je hojo sprva
sovražil. Pridružil se je planincem na Dobrni in postal navdušen
obiskovalec gora. Imel je srečo, podpirala ga je cela družina in
se mu pridružila. Še danes je aktiven član Planinskega društva
Dobrna in vodja markacistov. Njegovo delo je urejanje pla
ninskih poti, markiranje, obrezovanje, čiščenje, popravljanje
ograj in skrb za ohranjanje narave. Bolt je aktiven član TD Nova
Cerkev. Pred desetimi leti je zaživel projekt Živimo zdravo in v
Turističnem društvu smo se odločili za redne pohode. Najprej
je pohodnike vodil Ivo Lujanac, nato Stanislav Tihle in sedaj že
šesto leto Boltežar Orlčnik.

Večerni pohodniki

Pohodi se izvajajo od prvega torka v oktobru do zadnjega
torka v maju ob 19. uri, odhod je iz vasi. Vsako leto opravijo 35 do 36 pohodov, ne glede na vreme. Načrt pohodov
vsebuje 25 različnih poti po okolici Nove Cerkve in traja od
ure in pol do dveh ur. Izbira poti je odvisna od vremena in
sposobnosti pohodnikov.
Bolt vodi natančno statistiko pohodnikov, ki kaže, da ni bilo v
preteklih letih nikoli manj kot deset udeležencev, običajna šte
vilka je dvajset in največ 31. Najbolj pridna pohodnica je Kristi
na Krajnc, ki se je lani udeležila vseh pohodov. Lani so pohod
niki prihajali iz petih občin: Vojnik, Slovenske Konjice, Celje in
Dobrna. Za svoje telo in zdravje bolj skrbijo ženske, moških je
včasih samo za vzorec. In starost udeležencev? Ta se giblje med
tridesetimi in petinsedemdesetimi leti, občasno so udeleženci
tudi otroci. Pohodniki povedo, da se dobro razgibajo in pred
vsem družijo. Veliko je smeha, občasno jih na poti pogostijo
in takrat traja pohod pol ure dlje. Zabičal mi je, da ne smem
izpustiti njegove zahvale gostoljubnim krajanom: Agici, Lud
viku, Štefki, Danici, Marjani, Alenki, Karliju in Zvezdani. Vedno
hodijo v skupini in vsako pot si kot vodnik pred pohodom ogle
da, da jih ne preseneti neočiščen teren. Vsi pohodniki morajo
imeti primerno obutev, svetilko in kresničko. Pohodnikom se
lahko pridružite tudi vi in popestrite svoje jesenske in zimske
torkove večere.
V času, ko je Boltu potekel štiriletni mandat vodje pohodov,
so pohodniki sklenili in mu soglasno podelili dosmrtni man
dat. Hoja je postala zanimiva za veliko ljudi. V času misijona v
Novi Cerkvi, 22. oktobra, so se na željo gospoda Vicmana po
hodnikom pridružili njihovi udeleženci in poromali v Lemberg
do cerkve sv. Katarine. Vseh udeležencev pohoda je bilo 77.
Pričakale so jih obložene mize gospodinj iz Lemberga, v cerkvi
so izvedeli njeno zgodovino in se pogovarjali z misijonarjem
Markom o življenjskih resnicah. Ljudje, ki so opazovali kolono z
lučkami opremljenih pohodnikov, so se presenečeni spraševa
li, kaj se dogaja. Bolt je pohodnike po stranskih poteh, stran od
glavnih cest, varno pripeljal do doma. Njegova želja je, da nad
aljuje s svojim delom in še naprej odgovorno in z veseljem ob
torkih odpelje udeležence po poteh in stranpoteh okoli Nove
Cerkve. Gospod Vicman je dejal, da po tistih poteh in stezicah,
ki jih je opisoval A. M. Slomšek. Vsem pohodnikom želim še ve
liko varnih korakov in doživetih pohodov.



Lea Sreš
Foto: Julio Kovač

DRUŠTVA

Boltežar Orlčnik in večerni
pohodi v Novi Cerkvi

DRUŠTVA

Misli za odkritje
obeležja ulice
Ko si ljudje izberemo dom, si izberemo tudi sosede. Marsikaj je slišati o sosedskih odnosih, v šali in zares. V resnici so
to precej resne stvari, saj se z ljudmi, ki živijo v sosednjih
hišah, srečujemo vse življenje.

V naši ulici ni nikoli dolgčas, za kar sta zagotovo najbolj zasluž
na Branka in Marjan, ki sta prava gonilna sila, pobudnika števil
nih akcij in zakladnica idej …
Ker sem nedolgo nazaj postal ata malemu junaku Julijanu, se
me je posebej dotaknila naslednja misel:
»Vsak otrok na svetu bi moral v svojem življenju imeli skrbnega
odraslega. To niso nujno le starši ali drugi člani družine. To so
lahko prijatelji ali sosedje. Včasih so prav ti njegovi učitelji.«
Vesel sem, da ima naš Julijan takšne sosede.


Ivan Macek

Novo nagrobno obeležje

Zato je tako pomembno in tako veliko vredno, da se z njimi
dobro razumemo. V najlepši ulici v Novi Cerkvi imamo veliko
več – sosedje smo prijatelji. V letih, odkar živimo skupaj, se je
nabralo nešteto neprecenljivih spominov. Vsi so nekako pov
ezani s skrbjo drug za drugega, z ljubeznijo, smehom, vesel
jem, trudom in nesebičnostjo.

Božično voščilo Nove Slovenije
- krščanskih demokratov
Spoštovani,
želimo vam blagoslovljene božične praznike in
vse dobro v prihajajočem letu.
V upanju na boljše čase ponosno praznujmo
dan samostojnosti in enotnosti.

V sredo, 30. oktobra, je
podjetje Oder postavilo
novo nagrobno obeležje na novem delu vojniškega pokopališča.
Postavitev in samo izdela
vo je uredila Pogrebna
služba PRIMOŽIČ iz Vojni
ka na način,
da so našli donatorja, ki je
bil pripravljen financira
ti izdelavo in postavitev
tega obeležja. Donator
želi ostati neimenovan,
kar je razvidno tudi na
gravirani ploščici, ki je
na temelju križa. Na 1.
november je imel župnik Anton Perger mašo ob blagoslovu
grobov, obenem pa je blagoslovil tudi ta križ.



50 let skupnega življenja
Justika in Ivan Robačer sta
v septembru zabeležila 50
let skupnega življenja in
proslavila pot, ki sta jo pre
hodila v tem obdobju. S
polno sreče in zadovoljstva
sta ugotovila, da sta kljub
težkim in napornim časom
znala kljubovati in si ustvariti
dom poln ljubezni in spošto
vanja. Tega sta ohranila
še sedaj in nič ju ne more
zmotiti. Ponovno poroko sta
imela v gostišču »PRI INOTU«
v Draži vasi.
Obema voščimo tudi mi, in
da se ob zdravju ter sreči
snidemo na diamantni po
roki.

Srečno!
Občinski odbor Nove Slovenije Vojnik
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Tadej PRIMOŽIČ, vodja pogrebne dejavnosti
Foto: PRIMOŽIČ d.o.o.

Jure Vovk

Privlačnost diamanta je v izjemnem lesku in trdoti. To je
misel, ki je ob pogledu na diamantna jubilanta obšla vojniškega župnika g. Toneta Pergerja, ko je 2. novembra
daroval zahvalno sveto mašo ob slavju diamantne poroke
Štefke in Silva Krofliča na domačiji v Malih Dolah.

Silvo in Štefka Kroflič sta na skupno pot stopila 25. oktobra
1948. Takrat dvajsetletni Silvo je moral dan po poroki v
spremstvu miličnikov zapustiti devetnajstletno nevesto
Štefko, saj je bil vpoklican na služenje v JNA. Mlada gospodinja
je ostala sama na kmetiji z bolnim tastom dobri dve leti, vse
do moževe vrnitve domov. Skupaj sta gospodarila in delala
na kmetiji. Vanjo sta vložila vse svoje moči, da sta na novo
pozidala poslopja in dokupila nekaj zemlje. Ko sta z leti
vse težje premagovala breme gospodarjenja, sta kmetijo
prepustila mladi družini Marjana in Marije Žerjav. Z veseljem
in ljubeznijo pa sta še naprej svoj čas posvečala obdelovanju
vinograda ter pomagala tudi pri ostalih opravilih.
Danes je praznovanje tako visokega jubileja težko predstavljivo.
To je zakon, ki ga lahko primerjamo z vsemi lastnostmi skrbno
brušenega diamanta in si ga moramo ob času poplave ločitev,
ko pari niso več zmožni skupaj premagovati ovire, vzeti za
vzgled. Petinšestdeset let je Mojster brusil zakon Štefke in Silva
Krofliča, vendar je ta po mnogih preizkušnjah ostal trden. Na ta
redek jubilej pa je še posebej močno zasijal in ta sijaj se je razlil
tudi na vse domače, sorodnike, sosede in prijatelje, ki smo z
njima praznovali v prešerni družbi do poznih ur.
Iskrena hvala g. Tonetu Pergerju, ki vedno gane z v srce
segajočimi besedami, vsem, ki so priskočili na pomoč, ko
je ponagajalo zdravje, podokničarjem Arclinskim fantom,
članicam KD Meta in vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Jubilanta
se pa še posebej zahvaljujeta vsem za voščila in vse izrečene
dobre želje.



Zvonimirju Juteršku
v spomin

DRUŠTVA

Zakon Štefke in Silva
Krofliča je zasijal kot
diamant

Bil je sončen in vetroven
jesenski dan, ko smo se na
vojniškem pokopališču v
velikem številu poslovili od
gospoda Zvonimirja Juterš
ka, dolgoletnega predsed
nika in častnega člana OOZ
Celje. Več let se je pogumno
boril z zahrbtno boleznijo, ki
je bila tokrat močnejša.
Po končanem šolanju za
elektroinstalaterja je bil 10
let zaposlen v podjetju Elek
trosignal, nato pa se je leta
1967 odločil za samostojno
podjetniško pot. Svoje delo je rad opravljal, bil je zanesljiv,
pošten ter korekten do poslovnih partnerjev, zato se je ob
seg njegovega dela nenehno povečeval. Znanje je prenašal
na svoje zaposlene in v celotnem obrtniškem obdobju
izučil več kot 30 vajencev. V času, ko je gospod Juteršek
pričel z obrtjo, stanovska organizacija še ni obstajala. Zara
di mačehovskega odnosa države do zasebnega sektorja
so se obrtniki zavedali, da bodo lahko nekaj dosegli le, če
bodo združeni in složni. Povezali so se in leta 1969 ustano
vili Obrtno združenje Celje, gospod Juteršek pa je bil eden
izmed pobudnikov ustanovitve. Nato so združili ideje, moči
in sredstva ter se lotili zahtevne in več let trajajoče izgradnje
Doma obrtnikov, ki je bila zaključena v letu 1986.
Vse od njene ustanovitve je bil gospod Juteršek aktiven v
organih OOZ Celje in OZS, kakor tudi na drugih področjih.
Od maja 1993 do decembra 2002 je bil predsednik OOZ Cel
je, v tem času pa je opravljal še druge pomembne funkcije
v OZS in v upravi Stanovanjske ustanove delavcev pri s. p.
Celje. Za razvoj in boljše pogoje za obrtništvo si je prizade
val kot član različnih organov v MO Celje, Občini Vojnik in KS
Vojnik, aktiven pa je bil tudi na drugih področjih.
Gospod Juteršek je bil popolnoma predan obrti, vedno
pripravljen pomagati z nasveti, izkušnjami ter si nesebič
no vzeti čas, prisluhniti težavam in potrebam obrtnikov. Za
svoje delo na področju obrti in podjetništva je prejel več
priznanj, med drugim zlato plaketo Obrtnega združenja
Celje in Obrtne zbornice Slovenije, od leta 2010 je bil častni
član OOZ Celje.
V zadnjih letih je najbolj užival v urejanju svojega posestva
na Dednem vrhu ter se rad poveselil v dobri družbi. Zelo je
užival v krogu svoje družine, s posebnim veseljem pa se je
posvečal vnukom. Bil je bil človek pozitivnih vrednot in iz
jemno spoštovan. Hvaležni smo mu za njegov prispevek na
področju obrti in podjetništva ter za čas, ki smo ga preživeli
z njim. Pogrešali ga bomo in se ga s spoštovanjem spomin
jali.



Sekretarka OOZ Celje
Martina Rečnik, univ.dipl.ekon.

Naj Bog blagoslovi njun zakon in njuni življenji.
Jasna Žerjav
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PLANINSKI KOTIČEK

Planinski kotiček
Izleti, ki smo jih opravili v oktobru, so pokazatelji dobrega pohodništva. Čeprav pohodništvo ni ravno
adrenalinski šport, je kljub temu povezano z določeno mero tveganja. Poti, po katerih stopamo, so si različna
po težavnostih ter naših odzivih nanje, z izkušnjami in znanjem. Hribovit in gorski svet je izpostavljen
različnim vplivom – tako naravnim silam kot vplivom človeka. Slovenija je prepredena s pohodniškimi potmi
vseh vrst. Vsaki poti pa je lastno to, da nam predrami duha, napolni pljuča in razgiba telo ter nas napoti k
odkrivanju lepot narave, modrosti, kulturne zapuščine in – samega sebe.
Eno takih odkrivanj je bil pohod k VULKANSKIM STOŽCEM na
Madžarskem. Madžarska je dežela, ki jo poznamo kot izrazito
ravninsko, vendar se severno od Blatnega jezera vzpenjajo za
nimivi vulkanski stožci, ostanki zadnjih delujočih vulkanov v
tem delu Evrope. Člani PD Vojnik smo si ogledali te lepe nara
vne znamenitosti.
Na poti so nas spremljali planinci PD Lendava. Pridružili so se
tudi planinci sosednje Hrvaške. Vse sta navdušila lepota nara
vne zapuščine in lepa slovenska pesem.
Našega pohoda s kostanjevim piknikom pa ni preprečilo mu
hasto jesensko vreme. Dobra volja, sproščen klepet pohod
nikov, malice med potjo, nabiranje kostanja in glas klopotca so
kljubovali dežnim kapljam, ki so bili vse pogostejše in močne
jše. Pri Koči na Tomažu so nas poleg kostanja presenetili še s
palačinkami, ki postajajo tradicija tega srečanja.
Ponovno smo sodelovali pri kuhanju ričeta. Dobro sta se izka
zala – Branko in Vidojka!
Planiramo še izlet v neznano, pohod na Stolpnik (26. 12.), kjer
je srečanje s planinci Slovenskih Konjic, ter nočni pohod k Sv.
Tomažu (27.12.). Tretji dan oziroma večer v letu 2014 pa vas
vabimo na tradicionalni nočni pohod na Kunigundo.
V društvu smo veseli tudi dveh stvari: delo Mladinskega odse
ka, ki se trudi, da bi v aktivnosti društva privabili čim več mla
dih ter pohodov naših mesečnikov – ob polni luni. Če ste zain
teresirani, se lahko priključite pohodom, informacije dobite pri
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Zdravku na telefonski številki 041 690 331. Vabljeni!
Odbor za izlete je pripravil program izletov za naslednje leto.
Za vsakogar bo nekaj! Predvsem pa – hodi v hribe, ko je čas, ker
prišel bo čas, ko ne bo več časa!
Pred nami pa je čas, ko si bomo segli v roke in zaželeli vse do
bro. Željam se pridružujemo planinci: “Naj bo varen korak, stisk
roke iskren, beseda prijazna ... v letu, ki prihaja!”


Za PD Vojnik Zvonka Grum

V soboto, 5. oktobra 2013, se je v Vojniku odvijal že 3. Vojniški krog –tek za vse generacije. Udeležilo se ga je
96 tekmovalcev (43 otrok in 53 odraslih). Otroci so tekli v treh različnih kategorijah, odrasli pa so tekmovali v
teku na 5000 metrov, vendar smo medalje prav tako podelili trem starostnih kategorijam.
od 30 do 50 let:
1. mesto: MATEJA TOFANT
2. mesto: MAJDA ŽGAJNER
3. mesto: RENATA SKALAR
nad 50 let:
1. mesto: VERA VREČKO
2. mesto: BISERKA VREČER
3. mesto: HEDVIKA BRATINA

• 3. SOKOLČKOV TEK

200 m deklice (letnik 2007 in mlajše):
1. mesto: ALJA PRELOŽNIK
2. mesto: HANA ABBAS
3. mesto: NINA HERLAH
200 m dečki (letnik 2007 in mlajši):
1. mesto: MARTIN ARTNAK
2. mesto: JON KITAK
3. mesto: ROŽLE KOROŠEC
400 m deklice (letnik 2002 in mlajše):
1. mesto: ANJA KITEK
2. mesto: ŠPELA ŠPEGELJ
3. mesto: MAJA KRAJNC
400 m dečki (letnik 2002 in mlajši):
1. mesto: MAJ PRITRŽNIK
2. mesto: LUKA LAMPREČNIK
3. mesto: JANEZ JAKOB
1200 m deklice (letnik 1998 in mlajše):
1. mesto: EVELINA PRISTOVŠEK
2. mesto: ANJA KITEK
3. mesto: /
1200 m dečki (letnik 1998 in mlajši):
1. mesto: DAVID VIDENŠEK
2. mesto: JANEZ KRAJNC
3. mesto: /

• 3. VOJNIŠKI KROG  

5000 m ženske:
do 30 let:
1. mesto: JASNA GOLEŽ
2. mesto: ANA STROPNIK
3. mesto: ERNA TERNOVŠEK

5000 m moški:
do 30 let:
1. mesto: SIMON NAVODNIK
2. mesto: IZIDOR LAMOT
3. mesto: NEJC OGRIZEK
od 30 do 50 let:
1. mesto: JOŽE ŠKODNIK
2. mesto: ALEŠ OČKO
3. mesto: PETER ŠPEGELJ
nad 50 let:
1. mesto: MARJAN VIDENŠEK
2. mesto: JURIJ NAGLIČ
3. mesto: STANE DOBRIČ
Med moškimi je prvi na cilj pritekel SIMON NAVODNIK s
časom 17,31 minut, med ženskami pa se je najbolje odrezala
JASNA GOLEŽ s časom 20,01 minut.
Glede na prejšnje leto se je teka udeležilo nekaj manj otrok, kar
pa je odraz slabega vremena. Vseeno pa smo zelo veseli, da je tek
privabil kar nekaj domačinov in tekačev iz okolice. Tako kot lahko
leto smo tudi letos poiskali najmlajšega tekmovalca in najmlajšo
tekmovalko, in to sta bila FLORJAN GOREČAN in AJDA PIRNAT.
Najstarejši tekmovalec, ki je pretekel 5-kilometrsko progo, je bil
JURIJ NAGLIČ, najstarejša tekmovalka pa HEDVIKA BRATINA.
Seveda pa tek ne bi bil tako uspešno izpeljan, če nam nebi zopet
pomagali sponzorji: Občina Vojnik; Studi Metulj; Gostilna Koren,
Jolanda Podgrajšek, s. p.; Gostilna Kolar; Dinocolor, d. o. o.; Picerija
MC; Cvetličarna Silva Vukovič, s. p.; Pletilstvo Petra Ocvirk, s. p., in
Prva slovenska športna prehrana Athlete, Proan, d. o. o.
Posebna zahvala gre zaposlenim na Občini Vojnik ter župa
nu Občine Vojnik Benu Podergajsu, Policijski upravi Celje in
Gasilskemu društvu Vojnik, ki so poskrbeli za zaporo cest, ter vsem
aktivnim članom Športno-rekreativnega društva Sokol Vojnik.
Ostale rezultate in slike si lahko ogledate na naši spletni strani
www.sokol-vojnik.si ali na Facebook profilu ŠRD Sokol Vojnik.
Vsem sponzorjem in tekmovalcem se iskreno zahvaljujemo!


Predsednica društva Sara Kokotec
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Telovadnica OŠ Vojnik
polno zasedena
Zaradi dokončanja zaključnih del v telovadnici Vojnik se je po nekajtedenski zamudi 14. oktobra 2013 tudi
uradno začela redna vadba, treningi in rekreacija za vse tiste, ki so se prijavili na Javni razpis za uporabo
telovadnice. Na Javni razpis za uporabo telovadnice je prispelo 27 vlog društev, klubov, rekreativnih skupin in
posameznikov.
Na podlagi sprejetega Pravilnika in kriterijev o uporabi telovad
nice OŠ Vojnik smo oblikovali urnik, ki zagotavlja želeni termin
večini uporabnikom, ki so podali svoje vloge. Pri usklajevanju
urnika nismo imeli večjih težav, saj je bilo veliko uporabnikov tis
tih, ki so izvajali svoje dejavnosti in rekreacijo že v stari telovadnici.
Vadbeni prostor je razdeljen na 3 dele (tretjine), od katerih je
v prvi tretjini dvorane sodobna športna plezalna stena. To up
orabljata dva športna društva, eden od društev je hkrati tudi
skrbnik te stene (za vse dodatne informacije se lahko obrnete
na ŠD Pajki – Karli Pintarič tel. 031 654 952), ki imata svoje
člane usposobljene za specialne treninge in vadbo športnega
plezanja otrok, mladine ter rekreativnega plezanja.
Klubi, ki za svoje aktivnosti v obsegu uporabe telovadnice
zajemajo največ terminov, so Košarkarski klub Vojnik in No
gometni klub Vojnik, ki večkrat na teden za svoje dejavnosti
potrebujejo celotno telovadnico. Občasno oziroma po dogov

oru pa jim zagotavljamo tudi termine med vikendom, takrat
ko ni tekmovanj ali ligaških košarkarskih tekem. Povemo lah
ko, da po nekaj letih premora KK Vojnik ponovno tekmuje v
ligaškem delu 4. slovenske lige vzhod in pokalnem tekmo
vanju KZS, kjer so dosegli odmevne zmage in sodijo med 24
najboljših ekip na Slovenskem. Seveda pa gre poudariti tudi
dejstvo, da je telovadnica velika pridobitev za ostala društva
in klube predvsem NK Vojnik, SD Vizore, ŠD Judo - Jaka in vse
ostale rekreacijske vadbe. Sodobno opremljena telovadnica
in prijeten vadbeni prostor pomembno vplivata na kvalitetni
trening in tako lahko pričakujemo dobre rezultate na tekmah
otrok, mladine ter zadovoljstvo rekreativcev.
Urnik judoistov:
• judo za otroke na OŠ Vojnik ponedeljek - četrtek 15 -16 ure
• judo za otroke na OŠ Frankolovo petek ob 13.30 - 14.15 ure

Košarkarji

Plezalci skupine Pajki
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• judo za starejše na OŠ Vojnik četrtek ob 18 -19 ure
• judo vrtec na enoti Vrtec Mavrica - Vojnik torek ob 17-18 ure
Telovadnica je trenutno dobro zasedena, saj je večina termi
nov po 15. uri zasedenih. Potrebno je poudariti, da je se urnik
uporabe pripravlja za vsak teden posebej in v določenih prim
erih občasno pride tudi do odpovedi, takrat pride do proste
ga termina, ki ga je možno rezervirati. Na uradni spletni strani
Šport in rekreacija v Občini Vojnik –http://sport.vojnik.si pod
rubriko urnik lahko preverite aktualni tedenski razpored in
preverite, ali so prosti termini še na voljo.
Za rezervacije terminov in za vsa druga aktualna vprašanja
smo vam na voljo na tel. št. 031 327 160 (Urban), po e-pošti:
telovadnica.vojnik@gmail.com in v času uradnih ur na Občini
Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik.
Urban Podergajs,
strokovni sodelavec za upravljanje s
telovadnico na Občini Vojnik

Rokoborci

Barbara Pušnik:
»Atletika je moja šport droga!«
Starost: 15 let, Klub: Atletsko društvo Kladivar Celje, Trener: Hrvoje Fižuleto in Tina Jurčak, Cilji: postati
državna prvakinja in tekmovati na evropskih prvenstvih, Vzorniki: Usain Bolt, Hobiji: kolesarjenje, rolanje,
sprehodi v naravi, Sanjsko potovanje: Havaji, Vidnejši rezultati 2013: 2. mesto v kategoriji U 16 v teku na 100
m na državnem prvenstvu v Kopru, 2. mesto v teku na 100 m na atletskem mitingu Mladi upi v Domžalah,
3. mesto v kategoriji U 16 v teku na 100 m na atletskem pokalu Slovenije v Velenju.
»Lani sem na državnem prvenstvu, kjer sem tekmovala v sklopu
osnovne šole, v teku na 100 metrov osvojila tretje mesto. Kmalu
zatem so bili na sestanek v šolo povabljeni moji starši. Skupaj z
ravnateljem in delegacijo Atletskega društva Kladivar iz Celja so
nam predstavili, kakšen naravni atletski talent ima njuna hči,«
atletinja Barbara nasmejano pripoveduje o svojih atletskih zač
etkih. S treningi je nadarjena Frankolovčanka pričela šele lani.
Njena športna pot je sedaj v bliskovitem vzponu in jo je izstre
lila med najboljše. Da je temu tako, najdete v njeni sobi skrbno
shranjenih kar 23 medalj, tri pokale in eno plaketo za doseganje
izjemnih dosežkov, ki ji jo podelil njen matični klub. »Do tiste
ga usodnega dne se nisem nikoli ukvarjala s športom in si niti
v sanjah nisem predstavljala, da bom kdaj trenirala atletiko.«
Trenutno ima dijakinja 1. letnika zdravstvene nege na Srednji
zdravstveni šoli Celje treninge trikrat na teden, med vikendi pa
tekme, ki se bolj intenzivno začnejo v mesecu aprilu.
Perspektivna športnica trenira tek na 60 m in 100 m, v zadnjem
času pa tudi tek na 200 m in 400 m ter skok v daljino in troskok.
»Moja najljubša disciplina je tek na 100 m. Na tekmah in trenin
gih sem polna energije, pozabim na najstniške skrbi in doživljam
posebne občutke. Kot da se znova rodim. Atletika me sprošča in
je moja šport droga.« Za vso podporo je Barbara najbolj hvalež
na svojima staršema Martinu in Mirjam ter bratu Blažu in sestri
Timeji. »Kljub temu da stroški, povezani z atletiko, vplivajo na
naš nič kaj velik družinski proračun, sem vesela, da se starša tako
trudita in me podpirata. Zelo pa smo hvaležni mojemu klubu, ki

“Atletika me sprošča in je moja šport droga.”

mi vedno stoji ob strani.« Nakup vsega potrebnega za treniran
je je letos nekoliko lažje, saj je postala prejemnica Zoisove šti
pendije za nadarjene na posameznih področjih.
Barbara si želi, da bi bila z atletiko povezana vse življenje. Kot
aktivna tekmovalka, kasneje morda kot mentorica. »Ker je šola
na prvem mestu, moram najprej pridobiti tudi poklic. Upam,
da enkrat postanem diplomirana babica,« doda in iskrivo po
gleda očeta, ki je bil prisoten med najinim pogovorom.



Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv B. Pušnik
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Tenis liga v Vojniku
Od meseca maja in vse do konca meseca septembra se je v
Teniškem klubu Vojnik po kar nekaj letih igrala MOŠKA INDIVIDUALNA TENIS LIGA. Ligo je odigralo
13 rekreativnih tenisačev, ki so ob
torkih od 17. ure do 21. ure odigrali medsebojne ‘’partije’’. Iz tedna v teden so igralci presenečali s
svojim znanjem tenisa in končnim
rezultatom.
MOŠKA INDIVIDUALNA TENIS LIGA v Vojniku definitivno ostaja
tudi naslednjo sezono 2014, predvsem zaradi dobre družbe in
velikih pričakovanj po novih teniških dosežkih.
Zmagovalec lige je PETER BEVC. Drugo mesto je zasedel GRE
GOR SENTOČNIK, tretje mesto pa je osvojil PETER POČIVALŠEK.
Vsem tekmovalcem čestitke za odlično odigrane tekme!
Vsi rekreativni igralci tenisa vabljeni na teniško ligo v novi se
zoni 2014. Začnemo v aprilu.


Simona Matko

Članski teniški turnir
Vsako sezono v mesecu SEPTEMBRU v Teniškem klubu Vojnik organiziramo ČLANSKI TURNIR.
Tudi tokrat se nas je zbralo kar nekaj članov, in tako smo odi
grali po sistemu vsak z vsakim po skupinah. Igralci so v najbol
jši družbi in sončnem vremeni odigrali tenis kot se reče. Dobre
volje zvestim članom kluba ni manjkalo. Obljubili so, da bodo
čez zimsko sezono vzdrževali teniško kondicijo.

13. avgusta se je na igriščih Teniškega kluba Vojnik odvijal
odmevni teniški turnir, ki ga je organiziral Peter Bevc, ljubitelj
rekreativnega tenisa in predsednik športnega društva JUDO-JA
KA. Na povabilo organizatorja so si VIP vstopnice za udeležbo na
turnirju pridobili najboljši rekreativni igralci tenisa iz Celjskega:
Samo Zaki, Andrej Verdnik, Peter Golob, Blaž Weiss, Matjaž Hrib
ernik, Matjaž Zupanc, Peter Bevc, Borut Račnik, Blaž Ručigaj, Se
bastjan Leber, Peter Počivalšek, Ilija Petrovič, Boštjan Čonkaš, Igor
Konrad, Boštjan Burič, Miha Čmer. Turnir je osvojil Blaž Weiss s
prepričljivim rezultatom 1 : 6 proti Petru Golobu.
Teniški klub Vojnik se organizatorju PETRU BEVCU zahvaljuje za
vloženo delo in dobro voljo, ki je potrebna za izvedbo tako ORIGINALNEGA turnirja. Čestitke tudi vsem igralcem za igro pri 40 stopinjah.
Simona Matko

KK Vojnik v elitni družbi
24 najboljših ekip
Članska ekipa KK Vojnik po nekajletni odsotnosti zopet
meri moči v pokalnem tekmovanju. V 2. krogu (neformalni
1. krog) ji je žreb naklonil srečo, saj niso bili izžrebani in so
se posledično avtomatsko uvrstili v nadaljnji krog. Tukaj
jim je žreb dodelil Vrhniko. Z oviro so se Vojničani uspešno spopadli in zmagali že na prvi tekmi v gosteh z rezultatom 70 : 84 ter s tem takoj dali vedeti, kdo je favorit v tem
dvoboju. Na povratni tekmi so z rutinirano igro uspešno
branili prednost in na koncu tudi zmagali, tokrat s 85 : 71. S
to zmago so se v pokalnem tekmovanju uvrstili med 24 najboljših ekip, kar je za mlado ekipo zagotovo velik uspeh.

Rezultati turnirja so:
1. mesto: Sebastjan Kičo
2. mesto: Nejc Cilenšek
3. mesto: Janko Gorenšek
Čestitke!

Simona Matko

PRINCE OF SHODER 2013
Hvala vsem tekmovalcem za prikazan vrhunski tenis in
borbenost pri visokih temperaturah na igrišču in plesnih
nastopih. (Peter Bevc)

Matic Močenik - trener

Naslednja ovira jih čaka naslednji torek, 26. 11. 2013, v Vojni
ku. Pomerili se bodo z ekipo ŠKD Dražen Petrovič Maribor.
Gre za ekipo, ki sicer ne igra v državni ligi pod okriljem Košark
arske zveze Slovenije, vendar ima izredno močno in visoko eki
po, saj je v njeni postavi tudi nekaj profesionalcev, ki čakajo na
ustrezno ponudbo iz višje lige in tudi tujine. Barve mariborske
ekipe branita med drugim tudi nekdanji veliki talent slovenske
reprezentance Marko Vranjkovič (član vseh mladinskih selekcij
reprezentance in nekdanji član Polzele, Domžalskega Helio
sa in Branika) in Blaž Črešnar (nekdanji član Uniona Olimpije,
Zaragoze, Heliosa, Lugana itd.). Povratna tekma bo teden dni
kasneje v Mariboru.
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Grega Oprčkal

ZBIRNI CENTER
- ARCLIN VOJNIK
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Vojničani so prepričani, da lahko ob dobri igri preseneti
jo močnega nasprotnika. Motivacija tako ali tako nikoli ni
vprašanje, uvrstitev med 12 najboljših bi bila senzacionalna.
Za konec še trener članske ekipe KK Vojnik, Matic Močenik,
doda: »Ve se, kdo je favorit, in ve se, kdo bo dal vse od sebe, da
preseneti. Ekipa se bo dobro taktično pripravila na nasprotnika, ki
mu ne bo pustila dihati. Borili se bomo do zadnjega atoma moči,
ob tem pa računamo tudi na podporo s tribun. Vsak glas šteje!«

DELOVNI ČAS
Četrtek: 14.00 – 19.00 (15. marec – 15. november)
Četrtek: 14.00 – 18.00 (16. november – 14. marec)
Sobota: 8.00 – 12.00

Liga palček vojnik 2013
Končni vrstni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KMN
MARINERO
ATHLETIC
TRANSPORT
ROGEL
CAFECAFE
ARCLIN
VOJNIK
PIZZERIA
LIMBO
ROZNTALL
PALČEK BAR
BORCI
FREDDY 69
VOJNIŠKO
MLAD.
DRUŠTVO
FRANKOLLY
WOOD

18 16 1

1

139:68

49

71 10 1

18 15 0

3

122:66

45

56 13 2

18 11 3

4

120:73

36

47 11 1

18 10 3

5

115:92

33

23 10 3

18 9

0

9

112:99

27

13 5

1

18 8

2

8

114:110 26

4

2

0

18 7

2

9

69:71

23

-2

4

1

18 3

1

14 74:156

10

-82 8

2

18 2

0

16 60:155

3
-95 4
(-3)

0

-

-

-

-

0

-

-

-

3

V zbirni center lahko pripeljete in brezplačno oddate:
1. Vse ločeno zbrane odpadke (ni omejitve oz. ni »norme«
štirih avto prikolic letno):
-	Papir
-	Steklo
-	 Plastična in kovinska embalaža
-	 Biorazgradljive odpadke
-	 Nevarne odpadke iz gospodinjstev
2. Kosovne odpadke ( v velikosti ene avto prikolice, največ
štirikrat letno):
-	 Staro pohištvo, keramika, bela tehnika, električna in elek
tronska oprema ipd.



Zmagovalec lige PALČEK Vojnik 2013 je ekipa KMN MARINERO.
Najboljši strelec je BOŠTJAN PLOŠNIK (KMN MARINERO).
Nagrado za FAIR PLAY prejme ekipa ROZNTALL.
ČESTITAMO
Glavni pokrovitelj lige PALČEK je Bar Palček, Cesta v Šmartno
1A, Lucija Stropnik s.p.


Tel.: 03 425 64 00, info@simbio.si
Upravljalec: Simbio d.o.o.

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik

Zvonko Pilih
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Kaja Urbanija Čož - uspešna
smučarka skakalka
Kaja Urbanija Čož je sedmošolka na OŠ Vojnik. Je smučarska skakalka in je s svojimi dvanajstimi leti
dosegla že veliko uspehov, med drugim je postala državna podprvakinja.
Starost: 12 let.
Klub: SD Vizore.
Trener: Stanislav Grm.
Cilji: članstvo v slovenski reprezentanci
in sodelovanje na olimpijskih igrah.
Vzorniki: Peter Prevc, Anja Tepeš in Kat
ja Požun.
Hobi: košarka.
Sanjsko potovanje: v London.
Treningi: najmanj dvakrat na teden.
Vidnejši rezultati:
Kaja Urbanija Čož je
letošnjo sezono zakl
jučila z lepim številom
pomembnih tekmovanj
ter dobrih rezultatov,
in sicer je dosegla: 2.
mesto na državnem pr
venstvu 6. 10. 2013 v
Tržiču (Sebenje) v kate
goriji deklice do 13 let,
Kaja
drugič pa se je preiz
kusila v »višji« kategoriji
in dosegla 2. mesto na
državnem prvenstvu 13.
10. 2013 v Kranju v kat
egoriji deklice do 15 let.
Zmagala je na regijski
tekmi Štajersko-Koroške
regije v Mislinji 12. 9.
2013 in 17. 10. 2013 na
regijski tekmi v Kisov
cu, drugo mesto pa je
dosegla na regijski tekmi na Ljubnem 19. 9. 2013, vse v kat
egoriji deklice do 13 let. Sicer pa je zmagala na Ljubnem
za pokal »Flosar« za deklice do 13 let in v Gori pri Krškem
v kategoriji dečki do 15 let, na tekmi za pokal Žirov je med
deklicami absolutno dosegla 4. mesto, na tekmi v Jablancah
je v kategoriji dečki do 13 let dosegla 2. mesto. Na tekmi za
Pokal Nove Cerkve, katerega je priredilo društvo SD Vizore,
ki je Kajino matično društvo, je v kategoriji dečki do 15 let

www.mojaobcina.si/vojnik
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osvojila odlično 4. mesto. V zimski sezoni se je prvič preiz
kusila v »višji« kategoriji in v Logatcu za deklice do 15 let
dosegla 6. mesto. Kaja je po skupnem seštevku doseženih
točk v Slovenskem pokalu za deklice do 13 let na 2. mestu.
Že tretjo sezono je ubranila naslov regijske prvakinje za
Štajersko-Koroško regijo. Letos se je Kaja prvič poizkusila v
nordijski kombinaciji (NK) in osvojila v skupnem seštevku v
disciplini dečki do 13 let 10. mesto. Kajin neuradni osebni
rekord je 80 m. Ker Slovenija še nima svoje discipline za dek
lice, se te merijo skupaj z dečki. Zato smo še posebej veseli,
da imamo na naši šoli zelo uspešno športnico.
V okviru interesnih dejavnosti uspešno sodeluje v ekipi ŠKL, v
razredu pa je športna referentka.
Kaji iskreno čestitamo in ji želimo lepih uspehov še naprej.


Sonja Marguč, 9. b, OŠ Vojnik

NA OGLED GLASBENE
PRAVLJICE

LUNINO KRALJESTVO
PREDSTAVA BO V ČETRTEK,
19. 12. 2013 OB 16. 30,
V KULTURNEM DOMU VOJNIK

ŠPORT

V Vizorah se
lahko ponašamo
V Smučarskem društvu Vizore smo bili v letošnjem letu zelo uspešni. To dokazujejo še rezultati, ki so več
kot odlični. V poletni sezoni smo dobili dva državna prvaka, in sicer Špelo Mastnak in Timija Zajca ter dve
podprvakinji, Ano Vranc in Kajo Urbanija Čož.
Udeležili smo se pomembne prireditve ob podelitvi priznanj
za Pokal Cocta Poletje 2013 v smučarskih skokih, nordijski
kombinaciji NK, in podelitve regijskih priznanj, ki se je odvijala
v Športni dvorani Danica v Bohinjski Bistrici.
Rezultati za Slovenski pokal - Pokal Cocta:
• cicibani do 9 let - 10. Ožbej Vaćovnik Kotnik
• dečki do 10 let - 26. Tiven Grum
• deklice do 11 let - 1. Špela Mastnak , 3. Ana Vranc
• dečki do 13 let - 10. Luka Robnik, 15. Blaž Potočan
• deklice do 13 let - 2. Kaja Urbanija Čož
• dečki do 14 let - 1. Timi Zajc, 11. Martin Mastnak
• mladinci do 20 let - 9. Jernej Klarič, 14. David Grm, 25. Janez
Lackovič
Rezultati za Štajersko-koroško regijo:
• cicibani do 9 let - 2. Ožbej Vačovnik Kotnik
• dečki do 10 let - 3. Tiven Grum
• deklice do 11 let - 1. Špela Mastnak, 2. Ana Vranc
• dečki do 13 let - 1. Luka Robnik, 6. Blaž Potočan
• deklice do 13 let - 1. Kaja Urbanija Čož
Rezultati nordijske kombinacije - NK:
• dečki do 13 let - 3. Luka Robnik, 7. Blaž Potočan, 10. Kaja Ur
banija Čož
• dečki do 15 let - 4. Timi Zajc, 26. Martin Mastnak

Tako! Z odličnimi rezultati smo odprli nov list zimske sezone
2013/2014 in že začeli z deli na skakalnici, kjer smo že imeli
delovno akcijo in postorili vse potrebno za pripravo zimske
ga terena za naše tekmovalce v Vizorah. Pohvalimo se lah
ko z novim odskočiščem in iztekom skakalnice ter urejenim
parkirnim prostorom, ograjenim z leseno ograjo. Med delovno
akcijo so se naši tekmovalci z obema trenerjema, Stanislavom
Grmom in Bogdanom Robnikom, fotografirali za koledar, s
katerim nameravamo že tradicionalno tretje leto predstavljati
naše društvo med krajani. Še ta mesec namerava predsednik
Felix Skutnik skupaj s pomočjo še katerega izmed skakalcev
ali dveh iz kluba po bližnjih OŠ morebiti pritegniti še kakšnega
nadebudnega šolarja,ki bi se rad pobližje seznanil s tem lepim
športom, in istočasno vzpodbuditi skakalno zavest. Sedaj je že
znano, da se bo šolsko državno prvenstvo z alpskimi smučmi
odvijalo 30. 1. 2014 na domačem terenu v Vizorah. Tako že
sedaj krajani vljudno vabljeni.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli pros
tovoljno pomagali društvu bodisi finančno, fizično kot moral
no. Vsaka vzpodbuda šteje. Prav tako pa našim skakalkam in
skakalcem v bodoče želimo predvsem v prvi vrsti varne, lepe
in dolge skoke. Čestitke vsem skakalcem SD Vizore za njihove
uvrstitve in pogum!
Skakalni pozdrav!


Liljana Čož
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DRUSTVA

XI. Kletarski večer
Kar 82 vzorcev vin (v 10 letih pa že 901 vzorec) so vojniški vinogradniki prinesli v presojo mentorici Tadeji
Vodovnik Plevnik, specialistki za vinarstvo s KGZS Maribor. Na svoji domačiji v Virštajnu pa kletari vino iz
grozdja 7 000 trt –10 sort in to samo suha vina. Torej je tudi dober praktik!
Vsem vzorcem so izmerili žveplo, suho snov BX, kisline in iz
pisali vzorčni list – vse anonimno!. Strokovnjakinja je vsak
posamezni vzorec res številnemu občinstvu podrobno pregle
dala – pokomentirala ter svetovala odpravo napak. Prisotni so
lahko sami dobro spoznali napake v vinu:
boekser, česnov boekser, jajčni boekser, etil acetat, gumi boek
ser, miševino, gren, oksidacijo, preveč ali premalo žvepla, vi
soke kisline… Potrebno je ukrepati takoj: pretok, zračni pretok,
žveplanje, uporaba vinskih droži ter stalna nega in opazovanje.
PRAVA UČNA URA ENOLOGIJE!
Strokovnjakinja pravi, da so na splošno prinesena vina do
bra, nekaterim pa že napovedala visoke ocene na X. OCEN
JEVANJU VIN meseca aprila 2013. Ugotavlja, da je tak način
izobraževanja svojega članstva edini med 57 društvi Vino
rodne dežele Podravje.
Za res odlično strokovno izpeljan projekt zahvala prizadevni
operativni skupini (sodelovalo je 11 članov), predvsem Mi
ranu Kovaču, ki ima zasluge, da to zadnja leta poteka na
najvišjem strokovnem nivoju.. Prijaznemu gostitelju PGD
Vojnik pa velika HVALA!

Jemanje vzorcev vin in meritve.

Natančno vodenje prinešenih vin.

Priljubljeni mentorici Tadeji Vodovnik Plevnik je društvo lani
za 10 letno prizadevno delo v zahvalo izročilo lepo umet
niško sliko domačinke Mojce Kuzman. Gospa Tadeja ima
zanesljivo ogromno zaslug, da so vojniška vina sedaj pre
poznavna v celi Sloveniji.
NA SVIDENJE NA OCENJEVANJU LETNIKA 2013 meseca apri
la! Z veseljem zapišemo, da je društvo po številu prinesenih
vzorcev za Šmarjem in Rogaško Slatino na 3. mestu! To pome
ni, da društvo dobro deluje. PRIDRUŽITE SE!
Pij malo pij dobro!
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Pavle Leskovar

Skrinja želja
uredniškega odbora
Leto 2013 se počasi poslavlja. Po čem se ga bomo spominjali? Uredniški odbor Ogledala zagotovo po
šestih zanimivih tiskanih glasilih, polnih dogodkov in poučnih nasvetov ter mnogih spletnih objavah.
Ob skoku v novo leto je vsakemu izmed nas ponujena priložnost, da se ozremo v preteklost in da 365
prihodnjih dni obarvamo povsem po svoje.
V letošnjem letu je uredniški odbor občinsko glasilo popestril z idejami, svežimi zamislimi in dobrimi odločitvami. Leto
2014 ne bo za nas nič manj delovno, kvečjemu še bolj aktivno. Po najboljših močeh se bomo trudili, da bo glasilo dinamično
in močan odsev dogajanja v Občini Vojnik. Tako se bo dober glas o nas širil tudi naokrog.
Jure Vovk
Želim vam toliko optimizma, da ga boste lahko dajali
drugim,toliko moči, da vas ne bo zlomila nepopolnost
sveta, toliko miru, da boste ohranili jasne oči in smisel
za lepoto tistih najbolj vaših trenutkov življenja.

Andreja Cigelšek
Naj vam bo vse leto obdano s prijaznimi ljudmi,
prijaznimi besedami, z zdravjem in uspehom.
Srečno 2014!

Lea Sreš
Preživite leto tako, kot si najbolj želite. Privoščite si
drobne stvari, imejte se radi, v svoja jadra ujemite
zdravje in uresničite svoje sanje.

Sonja Jakop
Sebe vidimo v ogledalu, dogajanje v svoji občini pa v
Ogledalu. Uživajte v obojemu tudi v prihodnje.

Tjaša Podergajs
Izkoristite novo leto za nove zgodbe, skupne uspehe,
sveže zamisli, drzne podvige in velike odločitve. Naj
vas navdihne z veliko poguma in srčnosti!

Lidija Eler Jazbinšek
Naj vam vsak dan novega leta prinese nov razlog za
srečo.

Rozmari Petek
Naj bo zadovoljno, tudi če le v družbi sam s sabo.
Naj bo toplo, tudi če le v družbi kosmatincev. Naj bo
veselo, tudi v družbi sokrajanov. Naj bo zanimivo,
predvsem v družbi Ogledala!

PRIREDITVE

KDAJ

KAJ

OPIS

V petek, 13. decembra 2013, ob 18. uri Turistično društvo Vojnikin Društvo Dobra voljaorganizirta
petek, 13.
PRAKTIČNA DELAVNICA praktično delavnico peke božičnih jedi v “GOSTIŠČU PRI LUKU” v Vojniku. Dobrote se bodo pekle
December ob
PEKE BOŽIČNIH JEDI
v dobrodelni namen, saj se bodo podarile pomoči potrebnim družinam. Po vaši željilahko s
18. uri
sebojprinesete sestavine za peko ( moka, kvas, sladkor, orehi,...).
nedelja, 15.
NOVOLETNI TURNIR V
V nedeljo, 15. decembra 2013, ob 10. uri Športno društvo Nova Cerkev organizira tradicionalni novoletni
December ob
MALEM NOGOMETU
turnir v malem nogometu v telovadnici POŠ Nova Cerkev.
10. uri
V nedeljo, 15. decembra 2013 ob 15 uri Komisija za delo s članicami v GZ Vojnik-Dobrna organizira in vabi
nedelja, 15.
članice iz gasilskih društev na prednovoletno delavnico v prostore PGD Nova Cerkev z naslovom “IZDELAVA
IZDELAVA PRAZNIČNIH
Decembe ob
PRAZNIČNIH POGRINKOV”. Delavnico bo vodila ga. Cicilija Božnik iz Srednje gostinske šole Celje. Zaradi lažje
POGRINKOV
15. uri
organizacije prisotnost članic in vseh povabljenih (predsednik GZ in predsedniki gasilskih društev) sporočite
do srede 11.12.2013 na tel. št. 031 298 439 ga. Danici ali na e-mail:danica.jezernik@t-1.si.
torek, 17.
ŽUPANOV NOVOLETNI V torek, 17. decembra 2013, ob 18. uri Občina Vojnik organizira »Županov novoletni sprejem« v dvorani
December ob
SPREJEM
kulturnega doma Vojnik.
18. uri
četrtek, 19.
NOVOLETNA
V četrtek, 19. decembra 2013 ob 16. 30 uri učitelji in učenci Osnovne šole Vojnik organizirajo novoletno
December ob
PRIREDITEV OŠ VOJNIK prireditev v dvorani Kulturnega doma Vojnik.
16. uri
četrtek, 19.
GLASBENA PRAVLJICA
V četrtek, 19. decembra 2013, ob 16.30 uri Osnovna šola Vojnik-razredna stopnja organizira ogled
December ob
“LUNINO KRALJESTVO” glasbene pravljice “LUNINO KRALJESTVO” v dvorani Kulturnega doma Vojnik.
16:30 uri
petek, 20.
OGLED PRAZNIČNEGA V petek, 20. decembra 2013, ob 15. uri Društvo TALON Frankolovo organizira ogled “PRAZNIČNEGA
December ob
ZAGREBA
ZAGREBA”. Zbirno mesto bo pri Krajevni skupnosti Frankolovo.
15. uri
sobota, 21.
PREDNOVOLETNO
V soboto, 21. decembra 2013, ob 16. uri Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik vabi k Turistični
December ob
SREČANJE
kmetiji Vozlič na PREDNOVOLETNO SREČANJE ob zaključku praznovanja 10. obletnice društva.
16. 30 uri
nedelja, 22.
V nedeljo, 22. decembra 2013, ob 17. uri pevski zbor Osnovne šole Vojnik z zborovodkinjoEmilijo Kladnik
December ob PREDBOŽIČNI KONCERT
Sorčanprirejajo PREDBOŽIČNI KONCERT v telovadnici OŠ Vojnik.
17. uri
torek, 24.
POHOD Z BAKLAMI K
V torek, 24. decembra, ob 23. 30 uri društvo TALON Frankolovo organizira tradicionalni pohod z baklami
December ob
POLNOČNICAM
k polnočnici na Frankolovem. Odhod izpred prireditvenega paviljona na Frankolovem.
23:30 uri
sreda, 25.
NOVOLETNI KONCERT
V sredo, 25. decembra 2013, ob 18. uri Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo organizira
December ob FRANKOLOVČANI
novoletni koncert z naslovom “FRANKOLOVČANI FRANKOLOVČANOM” v večnamneski dvorani Osnovne
18. uri
FRANKOLOVČANOM
šole Frankolovo.
četrtek, 26.
SREČANJE PLANINCEV V četrtek, 26. decembra 2013, ob 8. uri Planinsko društvo Vojnik organizira “Srečanje planincev na
December ob
NA STOLPNIKU
Stolpniku”. Odhod izpred cerkve v Črešnjicah.
8. uri
četrtek, 26.
ŽEGNANJE KONJEV V
V četrtek, 26. decembra 2013, ob 11. uri (po drugi jutranji maši) Turistično društvo Nova Cerkev
December ob
NOVI CERKVI
organizra Žegnanje konjev, pred cerkvijo Sv. Lenarta v Novi Cerkvi.
11. uri
BOŽIČNI KONCERT
četrtek, 26.
MEŠANEGA
V četrtek, 26. decembra 2013, ob 18. uri Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev prireja tradicionalni
December ob
CERKVENEGA PEVSKEGA božični koncert v cerkvi Sv. Lenarta v Novi Cerkvi.
18. uri
ZBORA NOVA CERKEV
petek, 27.
NOČNI POHOD NA SV.
V petek, 27. decembra 2013, ob 17. uri Planinsko društvo Vojnik organizira nočni pohod na Sv. Tomaž.
December ob
TOMAŽ
Odhod izpred Zdravstvenega doma Vojnik.
17. uri
petek, 27.
V petek, 27. decembra 2013, ob 18. uri Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnikorganizira
December ob BLAGOSLOV VINA
blagoslov vina vcerkvi Sv. Tomaža nad Vojnikom.
18. uri
V soboto, 28. decembra 2013, ob 18.00 uri prirejajo v župnijski cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku “BOŽIČNI
sobota, 28.
ORATORIJ” francoskega romantičnega skladatelja Camilla Saint-Saensa v izvedbi petih pevskih solistov,
December ob BOŽIČNI ORATORIJ
Mešanega zbora FORTE, Cerkvenega pevskega zbora Sv. Jerneja Vojnik, Moškega pevskega zbora KUD
18. uri
France Prešeren Vojnik in Dekliške pevske skupine KUD FP Vojnik (preko 100 pevcev) ob spremljavi
instrumentalne skupine in pod vodstvom Simona Jagra.
nedelja, 29. BOŽIČNO - NOVOLETNI
V nedeljo, 29. decembra 2013, ob 16. uri Godba na pihala Nova Cerkev organizirajo tradicionalni
December ob KONCERT GODBA NA
božično-novoletni koncert v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.
16. uri
PIHALA NOVA CERKEV
sreda, 1.
NOVOLETNI NOČNI
V sredo, 1. januarja 2014, Turistično društvo Frankolovo organizira novoletni nočni pohod po poteh
Januar ob
POHOD PO POTEH
grajskih pravljic na grad Lindek. Ob 16.45 uribo kratek kulturni program v graščinskem parku na
16:45 uri
GRAJSKIH PRAVLJIC
Frankolovem, ob 17. uri pa bo odhod.
petek, 3.
NOČNI POHOD NA
V petek, 3.januarja 2014, ob 17. uri Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni nočni pohod na
Januar ob
KUNIGUNDO
Kungundo. Odhod pri mostu čez Hudinjo v Vojniku.
17. uri
sobota, 4.
NOVOLETNI PLES V
V soboto, 4. januarja 2014, ob 19. uri Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev prireja “NOVOLETNI
Januar ob
NOVI CERKVI
PLES” z ansamblom Pogum v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.
19. uri
četrtek, 30.
ŠOLSKO DRŽAVNO
V četrtek, 30. januarja 2014, predvidoma ob 10. uri Smučarsko društvo Vizore v sodelovanju z Smučarsko
Januar ob
PRVENSTVO V
zvezo Slovenije organizirajo šolsko državno prvenstvo v smučarskih skokih na skakalnici K7 Vizore (za
10. uri
SMUČARSKIH SKOKIH
otroke stare od 6-10 let).

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).

