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Foto: Urban Podergajs

Na območju Občine Vojnik so bila v času od 4. in 5. 11. 2012 aktivirana vsa občinska gasilska društva in Civilna zaščita.
Koordinacijo priprave reševalnih del je vodilo vodstvo več kot 3 km cestišč. Skupno je poškodovanih 20 km cest, javnih
GZ Vojnik - Dobrna, Civilna zaščita in župan Občine Vojnik. poti in drugih dostopov. Na cesti Frankolovo - Socka, v naselju
Skupaj je bilo na terenu preko 60 gasilcev in pripadnikov Trnovlje pri Socki je plaz še dodatno poškodoval cestišče tako
CZ. Člani CZ in gasilskih društev so intervenirali večkrat, hudo, da je cesta težko prevozna. To je kratek povzetek stanja s
opozarjali so občane na prihajajočo nevarnost in jim pomagali terena, ki ga je opravila pristojna občinska služba in Komisija
pri varovanju premoženja, jih oskrbovali z vrečami peska in za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Zelo pomembno
označevali neprevozna območja. V občini je po zadnjih ocenah pa je poudariti tudi dejstvo, da so protipoplavni ukrepi, sanacija
bilo okoli 10 poplavljenih objektov (pretežno kleti in pomožnih le teh, ureditev brežin, vodotokov Hudinje, Tesnice in Dobrnice
gospodarskih objektov), sprožili so se številni plazovi, nekateri ki smo jih zgradili in uredili skupaj z Ministrstvom za okolje in
deli cest so ostali zato neprevozni. Najhuje je bilo ob porečju prostor ter njegovimi pristojnimi službami tudi v tokratni ujmi
reke Hudinje, in sicer v zgornjem delu struge na območju naselij rešili nekaj več kor 30 stanovanjskih objektov, ki bi drugače bili
Socka in Nova Cerkev, ter naprej proti naselju Višnja vas, kjer poplavljeni.
je bilo resno ogroženih več stanovanjskih hiš. Na območju KS
Več obvestil, ki se nanašajo na dogodek najdete na naslednji
Frankolovo se je utrgalo nekaj manjših plazov, zaradi nanosov
povezavi: http://www.vojnik.si/content/view/580/203/.
blata ter ostalega materiala je prišlo do poškodovanosti nekaj
Petra Pehar Žgajner
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 12.00
sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
petek od 8.00 do 12.00

Beseda urednika
Osrednji dogodek je bil prav gotovo
otvoritev vrtca in podelitev občinskih
grbov in priznanj. To smo tudi posebej
obeležili v našem Ogledalu, nič manj
pozornosti pa nismo namenili društvom,
otrokom in športu. Če dovolite, bi
predlagal, da si ogledate prispevke, vezane
na Slomškovo obletnico in ohranjanje
kulturne dediščine.

Spoštovane bralke in bralci
Lepo je biti spet med vami, saj se v času
praznika občine Vojnik zgodilo toliko
prireditev, da smo jim komaj sledili.
Vse smo skušali zajeti v vsebini, ki je
pred vami, pa je kljub temu ostalo nekaj
prispevkov v arhivu. So pa vsi objavljeni
v spletnem časopisu. Če le imate možnost,
si ga oglejte.

Zahvaljujem se vsem, ki nam pridno
pošiljate članke in fotografije, katere
popestrijo strani Ogledala, strokovnim
službam Občine pa za prispevke in
poročila, ki nas seznanjajo o stanju in
gospodarjenju v občini, za kar skrbijo
Občinski svet, odbori, strokovne službe in
župan.
Jure Vovk,
odgovorni urednik

Prispevke s fotograﬁjami z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do petka, 30. novembra 2012,
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 30. novembru, bomo
objavili v okviru možnosti. Uredniški odbor
si pridržuje pravico do krajšanja člankov
in izbora fotograﬁj po lastni presoji. Za
vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor
prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Lea Preložnik
Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled:
mag. Nataša Koražija
Naslovna fotografija:
Vinska kraljica je prva odtrgala
grozd potomke
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Jesen in raznolike barve so prava prispodoba tudi našega dela:
barvito in raznoliko. Ob občinskem prazniku smo podelili vojniške
grbe in vsem iskreno stisnili roke in rekli hvala. Vsem iskrene čestitke,
saj vemo, da se za besedo hvala skriva veliko opravljenega dela,
žrtvovanja za druge in dobrega zgleda. Še posebej želimo čestitati
prejemniku zlatega občinskega grba Tonetu Pešaku. Želimo mu
zdravja in nadaljevanje njegovega, tokrat ljubiteljskega dela v
lastno zadovoljstvo in za širše družbeno dobro. Zato gospod Tone
in vsi prejemniki: hvala za vse!
Naše veselje smo potrdili ob otvoritvi novega, res koristnega in
uporabnega vrtca. Istočasno pa si že prizadevamo pridobiti čim več
denarja za nove projekte, ki bodo koristno nadgradili naše življenje
v občini.
V nadaljevanju pa še nekaj odgovorov in informacij, ki so vas
najbolj zanimale v preteklosti.
1.	Najprej beseda zahvale, ki sem jo izrekel že ob otvoritvi vrtca.
Mnogim gre zahvala, da smo kljub težavam zaključili vrtec
do začetka šolskega leta in s 3. septembrom je vrtec sprejel
skoraj 300 otrok. Hvala vodstvu šole, da je vrtec brez težav
uporabljal del šolskih prostorov, čeprav je ob tem v šoli nastajala
huda prostorska stiska. Hvaležni smo tudi župniji, da smo
smeli uporabljati prostore starega župnišča, kjer so se otroci
in vzgojiteljice dobro počutili. Ob selitvah so nam pomagali
tudi starši, zaposleni v našem režijskem obratu, zaposleni
v vrtcu in še kdo. Hvala vsem za nesebično pripravljenost. V
pripravljalna dela se je vključevala tudi Zvonka Grum, v samo
izvedbo in pripravo vrtca pa sedanja ravnateljica Simona
Žnidar z ekipo. Vsem iskrena zahvala za mnoga predvidena
in nepredvidena dela, opravljena v času priprave vrtca, in za
nemoteno poslovanje. Poudariti moram, da ste mnogi vprašali,
kako pa s CMC- jem kot generalnim izvajalcem, saj ste vedeli,
da je v prisilni poravnavi. Potrebno je priznati, da so bili pošteni
sogovorniki, zato so se dela tudi zaključila. Lahko bi se zgodilo,
da ne bi imeli te sreče, kar govorijo primeri iz okolice. Na koncu
pa velja zahvala tudi vztrajnim sodelavcem.
2.	V letošnjem letu je bila precejšnja suša in posledično smo imeli
težave z vodo. Mnogo težav smo si povzročili sami! Primer:
Na izviru pri kapelici je v sušnem obdobju priteklo v novi
vodohran 0,75 l/s. Danes, po večkratnem obilnem deževju,
priteče v isti vodohran 0,8 l/s. Skoraj enaka količina. Takrat je
bilo ogromno problemov, danes pa jih ob enakem pritoku vode
ni. Torej? (Podatke je posredoval VO-KA Celje.) Pri prevozih
vode ste se jezili nad gasilci, ki so vam dovažali vodo, posebej

Prejemnik zlatega občinskega grba Tone Pešak
nad gasilci iz Socke. Še enkrat poudarjamo, da ste uporabniki
v manjših vodooskrbnih sistemih dolžni sami plačati dodatne
prevoze vode v celoti in po ceniku, ki ga je sprejel Občinski
svet. Zato je bila jeza nad tistimi, ki so vam storili dobro,
velikokrat tudi za ceno lastnega odrekanja, neutemeljena. In še
kritika, zakaj Občina ni plačala deleža vsaj v sušnem obdobju.
V dva sistema na področju Socke je bilo prepeljano
približno toliko cistern vode, kot je uporabnikov (podatke
je posredovalo PGD). Cena takega prevoza je 57,00
eur. Torej je vsak uporabnik (družina, hiša) plačal eno
cisterno vode ali omenjeni znesek v celotnem sušnem
obdobju. V ostalem obdobju se voda v glavnem ni vozila.
Uporabniki na javnem vodovodu (družina z nekaj člani) plača
med 30 in 40 eur na mesec. Pomnoženo z 12 meseci pomeni,
da je takšna družina na javnem vodovodu plačala približno
400 eur na leto. Mislim, da dodatne obrazložitve niso potrebne,
pomisleki o enakopravnosti pa prav tako ne.
3.	Nekateri posamezniki ste imeli pomisleke in pripombe glede
“bogatega” praznovanja občinskega praznika, seveda z ozirom
na čas, v katerem živimo. Večina nastopajočih nastopi zastonj,
Socka - pogled na gasilski dom
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Otvoritev vrtca v Vojniku
razen posebni gostje, ki jih povabimo. Hrane vedno naročamo
vsaj polovico manj, kot pričakujemo obiskovalcev, zato da ne
bi ostajala. Običajno prihaja na praznik občine okrog 400 ljudi.
Varčujemo tudi pri pijači, ki jo plačamo po dejanski porabi.
Mislimo, da je prav, da vsaj enkrat na leto, in še to na dan, ko se
spomnimo predvsem naših najbližjih - nagrajencev, pripravimo
slovesnost, ki je predvsem njim v zahvalo in v spoštovanje
njihovemu delu. In v skupno veselje ter v ponos vsem občanom.
Ob primerjavi z nekaterimi drugimi občinami, katerih občinskih
praznikov sem se udeležil, lahko mirno zatrdim, da smo lahko
ponosni na našo prireditev in na spoštljiv odnos do občinskih
nagrajencev. Zelo primeren se mi zdi tudi način izbire in sistem
imenovanja nagrajencev.
4.	V projektu Simbioza je sodelovalo veliko starejših občanov,
ki so bili zelo zadovoljni s prostovoljci, ki so jim pomagali
pridobiti osnove računalništva. Zahvala vsem mladim, ki ste
pomagali v tem projektu, še posebej prostovoljcem in tistim, ki
ste organizacijsko in strokovno pripomogli k uspešni izvedbi
projekta.
5.	Še nekaj krajših novic ali podatkov:
- telovadnico uspešno gradimo dalje (največ zanimanja je prav
zanjo);

Beseda župana

zemljiško knjigo računamo na začetek gradnje vodovoda Tomaž
v naslednjem letu;
- tudi zemljišča pri črpališču na Frankolovem (Beli potok) uspešno
rešujemo (predpogoj za ureditev vodovoda Beli potok in dodatno
napajanje vodohrana pri kapelici);
- končanje občinskega prostorskega plana načrtujemo za prve
pomladne mesece prihodnjega leta.
Po sprejetem rebalansu proračuna začenjamo s pripravo
proračuna za naslednje leto in z njim bodo nekateri projekti (beri
želje) natančneje določeni.
Ne pozabite na »zeleno trgovino« v Vojniku, kamor lahko
prinesete odvečne stvari, ki v vaši hiši nimajo več prostora, imajo
pa še uporabno vrednost. Seveda pa lahko tam prav take predmete,
obleko in drugo tudi kupite po simbolični ceni. V zeleno trgovino
lahko prinesete tudi čevlje in v nekaj dneh boste imeli popravljene.
Kot veste, je zelena trgovina v centru trga Vojnika, nasproti
avtobusne postaje v smeri Maribora.
Za veliko dodatnih informacij pa se obračate na Občino oz. na
posamezne sodelavce direktno. Veliko tudi name in upam, da v
večini primerov dobite zadovoljive informacije.

- v rebalansu smo predvideli nekaj novosti, zato je prav, da si
preberete članek o njem;

Zaključujemo Slomškovo leto, ki smo ga v občini Vojnik zelo
dostojno proslavili: do sedaj že dvakrat, in sicer ob kulturnem
prazniku v Novi Cerkvi in ob zaključku Slomškovih dni, ki jih
vsako leto prirejajo v Novi Cerkvi, pa tudi v Vojniku s slovesno
akademijo. Čaka nas še zaključek, in sicer v nedeljo, 18. novembra,
na Frankolovem. Zato za zaključek Slomškova misel:

- za kanalizacije v Arclinu smo končno pridobili vse služnosti in
tudi gradbena dovoljenja;

in nas oskrbi s kruhom,

- protipoplavni ukrepi v Arclinu dobivajo resnejšo podobo po dveh
opravljenih razgovorih;

- prijavljamo jih za »evropska sredstva«, katerih višino imamo
s predhodnim sklepom potrjeno, predviden začetek del pa je v
naslednjem letu;
- prizadevamo si, da bi čim prej začeli tudi s sanacijo Kašove
ulice v Vojniku - najprej nameravamo urediti kanalizacijo in
vzporedno cesto;
- po skoraj vseh pridobljenih služnostih in vpisih lastništva v

Delo nam polepša zemljo
delo nam živež posladi.
Pridni ljudje sladko uživajo,
kar pridelajo v potu svojega obraza,
delo nas varuje greha.
(iz Slomškovih Drobtinic)
Beno Podergajs, župan občine Vojnik
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Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vojnik
Pred osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku občine Vojnik so se na slavnostni seji sestali člani Občinskega sveta. Pridružil se jim je tudi
občinska uprava in odgovorni urednik občinskega glasila Ogledalo Jurij Vovk.
Za uvod sta s krajšim čudovitim kulturnim programom poskrbela Anžej Gračner in David Preložnik. Pozdravna govora župana
Benedikta Podergajsa in podžupana Braneta Petreta sta bila osredotočena na najpomembnejše investicije, dogodke in aktivnosti v
preteklem obdobju. Svoje poglede na izvajanje nalog občine so podali tudi predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat, predsednik KS
Nova Cerkev Slavko Jezernik in predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, predsedniki in predsednice odborov in komisij ter drugi
člani in članice občinskega sveta. Poudarili so, da je večina zadanih nalog v okviru možnosti v proračunu izvedenih, za kar je zaslužno
predvsem dobro sodelovanje med političnimi strankami, svetniki in člani odborov, pa tudi dobro delo župana in občinske uprave.
Po slavnostni seji so se udeležili osrednje prireditve ob občinskem prazniku.
Mojca Skale

Rebalans proračuna občine Vojnik za leto 2012
Občinski svet Občine Vojnik je na 17. seji dne 18. 10. 2012 sprejel rebalans proračuna za leto 2012.
Z rebalansom proračuna se prihodki znižujejo
za 734.118 EUR oziroma 9 % v naslednji
strukturi prihodkov:
S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih
financ se je s 1. 7. 2012 znižala primerna poraba
občine, kar pomeni, da bo občina do konca leta
prejela manj prihodkov iz naslova dohodnine v
višini 30.649 EUR in finančne izravnave v višini
21.843 EUR. Po oceni do sedanje realizacije
bodo nižji tudi davčni prihodki občine (davek na premoženje,
davek na promet nepremičnin). Občina v tem letu ne bo prejela
sredstev za sanacijo plazov, katere je planirala v višini 100.000 EUR.
Največje spremembe oziroma nižji prihodki pa se z rebalansom
nanašajo na transferne prihodke za investicije. Občina v tem letu
tako ne bo prejela naslednjih prihodkov, kar ima posledice tudi na
strani odhodkov:
6

REBALANS
proračuna
2012 v
EUR

v%

PRIHODKI skupaj

8.144.910 7.410.792

91,0

DAVČNI PRIHODKI

5.445.328 5.389.849

99,0

sprejet
proračun
2012 v EUR

NEDAVČNI PRIHODKI

506.934

742.590

146,5

KAPITALSKI PRIHODKI

150.500

91.800

61,0

TRANSFERNI PRIHODKI

2.042.148 1.186.553

58,1
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- Sredstva Evropske unije, ki so bila planirana po 6. javnem razpisu
strukture (kanalizacija Vojnik in Frankolovo) v višini 200.000
EUR, v tem letu ne bodo pridobljena in se prenašajo v naslednji
dve leti za kanalizacijo v Vojniku.
- Planirana niso sredstva projektov, ki smo jih prijavili na razpis
Agencije za kmetijske trge – ukrep obnova in razvoj vasi (ukrep
322) za modernizacijo ceste v Lembergu v smeri gradu v višini
212.500 EUR ter za ureditev društvenih prostorov v gasilskem
domu Nova Cerkev v višini 106.250 EUR; prijavi sta bili popolni,
vendar je zmanjkalo sredstev.
- Na omenjeni razpis nismo prijavili projekta izgradnje igrišča pri
Osnovni šoli Frankolovo, saj še občinski prostorski načrt, kar je
pogoj za pričetek investicije, ni sprejet. Posledično ni planiran
prihodek v višini 106.250 EUR in odhodek v višini 150.000
EUR.
Poleg naštetih sprememb prihodkov in posledično odhodkov je
glavna sprememba nastala pri investiciji v telovadnico v Vojniku,
saj se z rebalansom znesek v tem proračunskem letu znižuje iz
1.348.112 EUR na 445.000 EUR. Prišlo je do zamika terminskega
plana, saj je bila pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za
šolstvo podpisana šele v septembru.
Zaradi težav pri pridobivanju služnosti se v tem proračunskem
letu ne bosta pričeli investiciji v izgradnjo vodovoda v Tomaž
in izgradnjo črpališča na desnem bregu Hudinje. Z rebalansom
proračuna so se namenila dodatna sredstva za ureditev mrliške
vežice v Črešnjicah in izgradnjo kanalizacije v Novi Cerkvi. V
rebalans pa sta vključeni tudi dve novi investiciji, in sicer ureditev
parkirnega prostora pred občinsko stavbo v Vojniku ter ureditev
križišča s prehodom za pešce v Socki.

Z rebalansom proračuna se odhodki znižujejo za 16,4 % oziroma
1.654.253 EUR v naslednji strukturi odhodkov:
sprejet

REBALANS

proračun

proračuna

v%

2012 v EUR 2012 v EUR

ODHODKI skupaj

10.074.034 8.419.780

83,6

TEKOČI ODHODKI

2.314.397 2.216.577

95,8

TEKOČI TRANSFERI

2.681.652 2.621.760

97,8

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.987.912 3.499.730

70,2

INVESTICIJSKI TRANSFERI

90.073

81.713

90,7

V sprejetem proračunu je bila predvidena zadolžitev za izgradnjo
telovadnice v Vojniku v višini 1.172.000 EUR ter za izgradnjo
nizkoenergetskega vrtca v višini 969.000 EUR. Z rebalansom
zadolžitev za izgradnjo telovadnice ni predvidena, medtem ko
zadolžitev za investicijo v vrtec ostaja v isti višini. Občina se je v
znesku 650.000 EUR prijavila na razpis Slovenskega regionalno
razvojnega sklada za dodeljevanje ugodnih posojil občinam.
Irena Špegel Jovan

Občinski svetniki so si ogledali nov vrtec v Vojniku
Občinski svetniki Občine Vojnik so si pred sejo Občinskega sveta ogledali v letošnjem letu največjo pridobitev v občini Vojnik, nov Vrtec
Mavrica in obnovljeni del, ki lepo sovpada z novim.
Ravnateljica vrtca Simona Žnidar je z vsem žarom razkazovala posamezne dele vrtca in igralnice za otroke, najbolj ponosna pa je na
telovadnico. Tudi spremljajoči prostori (kuhinja, sejna soba, pralnica...) so na najvišji stopnji funkcionalnosti in zagotavljajo kvalitetno
prehrano ter prijetno druženje. Kot je dejal župan občine Vojnik Beno Podergajs, so v objekt vložili denar in ljubezen. In res je čutiti
medsebojno vez med otroki in zaposlenimi. Starši pa so nadvse zadovoljni, da so otroci v varnem in prijetnem okolju.
Jure Vovk, foto: J. Vovk

Skupinska fotografija pred novim objektom Vrtca Mavrica
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Vojniški vrtec kot
mercedes med
avtomobili
Po mukah in težavah je Občina uspela vrtec ne le dokončati, ampak
tudi vrhunsko opremiti.
Prisrčen program, ki so ga malčki z vzgojiteljicami, vzgojitelji
in drugimi kulturnimi delavci (posebej za to otvoritev je vokalna
skupina in spiritu zapela venček otroških pesmi) pripravili ob
otvoritvi vrtca Mavrica Vojnik, je bil pika na i dolgoletnim
željam po novem, prostorsko primernem vrtcu. Zdaj so po letih
»razselitve« (nekaj skupin je več let gostovalo v starem župnišču,
zadnje leto pa so malčke gostili tudi v Osnovni šoli Vojnik) v
matični enoti v Vojniku spet vsi skupaj.
Gradnja vrtca še zdaleč ni potekala brez zapletov. Kmalu po
začetku gradnje so se težave, ki jih je takrat čutil gradbinec CM
Celje, opazile pri hitrosti gradnje vrtca. Dinamiko gradnje je zato
kmalu prevzela občina sama in iskala primerne podizvajalce,
ki bi gradnjo dokončali. »Gradnja nam je res naredila kar nekaj
sivih las, a s pravim pristopom do izvajalca smo delo dokončali.
Vidimo, da vsi v okolici niso bili tako uspešni, zato smo toliko bolj
ponosni,« je povedal župan Beno Podergajs. »Cela občinska ekipa
se je res trudila, še posebej vodja projekta Vesna Poteko, da smo
se dogovarjali s podizvajalci, jim zagotavljali direktna plačila. Po
tej strani sem hvaležen CM Celju, da je bil tak sogovornik. Če bi
nasprotoval in kompliciral, ne bi mogli sklepati aneksov in gradnje
ne bi mogli dokončati, tako pa smo prišli do cilja, za katerega smo
vsi živeli.«
»Rada naštejem naše pridobitve,« je uvodoma pojasnila
ravnateljica vrtca Simona Žnidar. »Na voljo imamo 15 novih
igralnic, večnamenski prostor, športno igralnico, številne dodatne
prostore. Zdaj bomo lahko razvijali številna področja, ki jih prej
nismo mogli.« Z novim letom bo zaživela še ena igralnica, s
katero upajo, da bodo v celoti zadostili potrebam staršev, saj se z
otvoritvijo vrtca čakalna doba ni nič skrajšala. »Čaka jih še veliko,
sprejeli pa jim bomo še 14. Vendar pa vsi na listi čakajočih niso
občani občine Vojnik. Za naše občane je trenutno dovolj prostora.«
Kot je še dodala ravnateljica, so se, kljub temu da je novi vrtec v
primerjavi s prejšnjim zares velik, malčki in vzgojitelji navadili na
nove prostore. »Že vsi dobro vemo, kje je kdo. Tudi telovadnica,
ki je res dobro opremljena, je že v uporabi.« Ljubko opremljene
so tudi igralnice, pri čemer so pazili, da so tako obstoječe kot
nove igralnice po opremi enake. Nežna zelena barva označuje
skupne prostore, namenjene uslužbencem, barvita razgibanost pa
je »zaščitni znak« zunanjih igralnih površin, ki v večini gledajo
ravno proti domu upokojencev. Nov vrtec bo tako popestril tudi
vsakdan varovancev v Špesovem domu.
Ob otvoritvi sta se ravnateljica in župan za pomoč še posebej
zahvalila ravnateljici šole Majdi Rojc ter župniku Antonu Pergerju,
ki sta v prostorski stiski sprejela otroke pod svojo streho. Zahvala
pa je bila namenjena tudi vsem staršem, malčkom in zaposlenim,
ki so ob gradnji pokazali veliko mero potrpežljivosti.
Rozmari Petek
Foto: Jure Vovk
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Podoživeti
hočem vsak
CERKVENI ZBORI
NA GOJKI
prostor
vrtca
Z Vse
Zvonko
Grum,v dolgoletno
ravnateljico
župnije
dekaniji Nova
Cerkev
vrtca
Mavrica
Vojnik,
o
začetnih
o
premorejo enega ali celo večsanjah
pevskih
novem
vrtcu,
ki
so
z
otvoritvijo
vojniškega
vrtca
zborov in skupin. Večina teh se enkrat
prerasla
tudi najbolj
letno predstavi
na razkošne
skupnemsanje.
srečanju, ki ga

po sistemu rotacije vsako leto organizira
»Pravijo, da si moraš upati sanjati. To
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla
smo sanjali deset let. V začetku ne toliko
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru
zaradi pomanjkanja prostora kot zaradi
pevce povabili na Gojko.
dotrajanosti stavbe. O tem, kar smo sedaj
dobili, skoraj nismo upali razmišljati,«
Uvodne besede o glasbi in petju nasploh
nov vrtec navdušeno opisuje nekdanja
je prisotnimi izrekel domači župnik, p.
ravnateljica in sedanja pomočnica
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole:
ravnateljice vrtca Zvonka Grum. Predvsem
»Celotno človeško telo od kosti naprej
jo veseli, da je vrtec na lokaciji, ki so je vsi
sprejema in posluša glasbo, podobno
vajeni. »Zaradi vpetosti med Špesovim
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje
domom in šolo se vsakodnevno ponujajo
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da
možnosti medgeneracijskega sodelovanja.
se človekova duša in telo lahko v celoti
Ko smo na terasi, imamo gledalce iz doma,
izrazita z glasbo. Po nemškem ﬁlozofu
ki nam včasih zaploskajo. Prostor kot tretji,
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst
ki vzgaja, je zdaj prišel v veljavo.«
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.«
Vsak
zbor se
predstavil
s po
dvema
Predvsem
jo je
veseli,
da je na
vsake
tri
pesmima,še s dodaten
skupno pesmijo
igralnice
prostor, »Zazvonite
kamor se
zdaj zvonovi«
so počastili
spomin
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lahko
umaknejopamanjše
skupine
otrok.
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Slomška. Toplo
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»Precej
časaA.oM.nadarjenosti
predšolskih
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ta priljubljeni
grič kkrasne
cerkvi
otrok
nismo
Zdaj imamo
Sv. Trojice
privabilo
številootrokom
ljudi, ki
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takšnim
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najprej
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kaj kaj
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je, kaj nato
vse
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v podaljšku
zunaj
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v teh
dodatnih
prostorih.
Organizatorji
so upoštevali
tudi dejstvo,
da
Imamo
že lutkovni
prostor, glasbeno
sobo
in vinoSpodbudno
gresta skupajučno
in ob spoštljivih
inpesem
knjižnico.
okolje je
količinah
obojega
je bilPrej
dogodek
prijetna
okrepilo
tudi
vzgojitelje.
je to prostor
popestritev Radi
že tako
lepega
nedeljskega
onemogočal.
rečemo,
da dušo
dajejo
popoldneva.
ljudje.
A če nimaš prostora, kamor se
lahko umakneš, če ti je to iz leta v leto
onemogočeno, pride včasih do rutine, ki te,
ko se zaveš, kaj počneš, kar strese. Z novimi
prostori bodo otroci pridobili največ,
uresničile pa se bodo tudi sanje vsem
strokovnim delavcem.«
Ob tako lepih pridobitvah spomini na
stare čase hitro bledijo. Kljub vsemu pa je
na tem mestu potrebno poudariti, zakaj
je bil nov vrtec potreben. »V kurilnici je
odtekala voda, sploh nismo vedeli, kam.
Za pevce, predvsem pa za zborovodje
Kuhinja je bila tudi kritična, stena med
so tovrstna srečanja tudi priložnost za
kuhinjo in hodnikom nam je dobesedno
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen
skoraj razpadla, ob tem, da je bila v steni
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo
elektrika. V skladišču smo se borili z
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo
vlago. Največja težava pa je bila prostorska
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In
stiska. Več let smo gostovali v obnovljenem
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika
župnišču. Kljub temu da je bilo notri 70
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22.
otrok, pa prostorsko ni ustrezal standardom
novembra), zavetnice cerkvenega petja.
(že zaradi stopnic), je tam bilo tako ozračje,
ki je umirjalo vse. Tudi za skupna srečanja
Sonja Jakop

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

V sončnem sobotnem jutru nas je
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški
muzej Slovenije. Za večino od nas je
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V
manjših skupinah smo si ga podrobno
ogledali, predvsem moški del se ni mogel
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi
prostore sniprevoznimi
sredstvi
se jebomo
utrnil
kolektiva
bilo prostora.
Menda
marsikateri
na stara kolesa,
kdaj
tudi mi spomin
sedli k visokim
stolom,motorje
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je
otrokom
tudi
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naseliliČrnivec,
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vbomo
vojniškem
vrtcu vse od leta 1983. Včasih
so jo Vojničani srečevali po ulicah, ko je s
Jasna Sodin

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

TRGATEV 2009
TD Nova Cerkev je letos drugič
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike
z logotipom turističnega društva. Za
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na
harmoniko
rokah
hodila na
čelusprejeli
četice
klarinetu in vkitari.
Domačini
so nas
malčkov.
Ali
ko
jih
je
popeljala
v
svojo
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo
se
spalnico
gledat
takrat
nadvse
priljubljenega
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja.
Kekca
(vrtec sta
ni poskrbela
imel videorekorderja,
Za popestritev
“berača” Jaka
Kekec
je
pa
bil
popularen,
Na čelu
in Boris, smeha in veseljapojasni).
ni manjkalo.
Da
vrtca
je
bila
tri
mandate,
letos
pa
je
njeno
bo vince še slajše, so poskrbele članice
mesto
zasedla
Simona
(kideklet
ste jo jev
TD Nova
Cerkev.
Pet Žnidar
junaških
eni
prejšnjih
številk
Ogledala
že
spoznali).
na stari način teptalo grozdje v preši. Po
»Moja
prvadelu
ravnateljica
je se
po vrnili
letih
končanem
in veseljumismo
selitev
sem
ter
tja
obljubila,
da
me
bo
po
domov in sklenili, da naslednje leto spet
drugi
porodniški
dala
na
mesto,
kjer
bom
pridemo.
dočakala penzijo. Njena obljuba se počasi
uresničuje.«
Alenka Prebičnik Sešel
Rozmari Petek, foto: Jure Vovk
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Pa smo dočakali nov Učinkovita raba energije
vrtec - Vrtec Mavrica
Vojnik

Občina Vojnik ponovno prejemnica najvišjega naziva »Planetu
Zemlja prijazna občina 2012«

Kaj pa sploh je vrtec? Najbrž bi vsak odgovoril, da je to hiša, v
kateri so doma igra, smeh in seveda otroci.
Vsak izmed nas opravlja poslanstvo, ki si ga je začrtal v svoji
osebni viziji.
Vsak hodi svojo pot in na tej poti srečuje različne prepreke, ki
jih premaguje vsak po svoje in na poti sreča veliko prijateljev, ki
so z njim večji del poti, prijateljev, znancev, ki jih bežno pozna, ter
mimoidočih, ki so morda slučajno tukaj, ker iščejo svojo pot. Da
pa bo ta pot lažja, smo dočakali nov vrtec s še lepšim igriščem in
igrali, ki nas kar vabijo.

Prejemniki priznanj vseh treh kategorij
11. 10. 2012 se je tudi uradno zaključil 3. vseslovenski natečaj
Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga organizira Društvo Planet
Zemlja. Gre za projekt, skozi katerega komisija, katere člani
so strokovnjaki s področja okoljskega ozaveščanja, varovanja
gozdov, ravnanja z odpadki, energetike in sejemske dejavnosti,
pridobiva pomembne podatke o stanju okoljskega udejstvovanja
in načrtovanja lokalnih skupnosti. Razveseljivo je dejstvo, da se
je kljub iz leta v leto zahtevnejšem natečaju nanj prijavilo enako
število občin kot lani.

Mavrični vrtec
Preselite se v svet človeka, ki nenehno išče nekaj novega,
poučnega, zanimivega in ki ga smeh otrok, radovednost in iskrice
otroških oči napolnijo z notranjo energijo.

Komisija strokovnjakov Agencije za okolje, Zavoda za gozdove,
Visoke šole za tehnologijo in sisteme, Gradbenega Instituta ZRMK,
Gospodarskega razstavišča Ljubljana in Društva Planet Zemlja
je letos imela težko delo, saj se je prvič soočila z občinami, ki so
izredno aktivne in inovativne na vseh navedenih področjih.

KOMENTARJI OTROK: Kakšen je nov vrtec?

Naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2012«
so prejele:

•

Špela: “Lep, pa lepo pobarvan.”

- Občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev),

•

Nina: “Pa telovadnico ima.”

- Občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev),

•	Gašper: “Pa velik stvari delamo pa še velik prijateljev je
tukaj.”
•	Saška: “Naša igralnica je rumena in oranžna, druge pa so druge
barve.”
•

Matija: “Lep je pa nov, pa še Romana in Nina sta z nami.”

•

Rožle: “Pa velik imamo igrač ter imam nove prijatelje.”

•

Žan: “Vrtec je lep pa še Romana in Nina nas imata radi.”

•	Matjaž: “Lepo se imam v vrtcu in je lep pa tak lepo pobarvan.”
Romana Suholežnik in Nina Stanič z otroki

- Mestna občina
prebivalcev).

Ljubljana

(v

kategoriji

nad

10.000

Priznanje za občino Vojnik je sprejel župan Benedikt Podergajs
in se zahvalil za podeljeno odličje.
Predsednica strokovne komisije je poudarila, da si po oceni
komisije navedene občine zaslužijo posebno priznanje javnosti za
odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti,
ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro
informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje
generacije.
Podelitve sta se udeležila tudi minister za okolje Franc Bogovič,
ki je svečanost odprl, in minister za zdravje Tomaž Gantar.
Jure Vovk, Foto: J. Vovk
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Aktivnosti v KS Frankolovo
Zimska služba 2012/2013

časovnem obdobju in da se je potrebno prilagoditi trenutni situaciji.

Na redni seji Sveta KS Frankolovo, ki je bila
v prvi polovici oktobra, smo člani sveta KS na
sestanek povabili izvajalce zimske službe, ki
že vrsto let skrbijo za prevoznost naših cest v
zimskih razmerah.

Zato prosimo vse krajane, da so v zimskem času potrpežljivi
predvsem do izvajalcev, ki velikokrat pridno delajo, ko marsikdo
izmed nas še mirno spi.

Zahvalili smo se jim za dobro opravljeno delo v lanski sezoni, v
upanju, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti.

Urejanje pokopališč

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.
Vsi so enoglasno opozorili na težavne pogoje pluženja na nekaterih
odsekih predvsem zaradi obcestnih ovir (ograje, električni pastirji,
vejevje...), kar povzroča nepotrebno škodo na traktorjih in opremi.
Zaradi tega naprošamo vse krajane, ki ste lastniki zemljišč ob
cestah, da uredite vse potrebno za nemoteno izvajanje zimske
službe.
Vsem izvajalcem smo predali cenike izvajanja del, na katere ni
bilo večjih pripomb. Skupaj smo uskladili relacije pluženja za
letošnjo sezono, ki pa se bistveno niso spremenile od predhodnih.
Z letošnjo sezono smo v naši KS bogatejši za pokrit prostor za
skladiščenje peska z soljo, ki je na novo zgrajen v bližini starega
bazena v smeri Bezenškovo Bukovje.
Na tem prostoru bodo izvajalci nalagali mešanico za posipanje
cest.
Zavedamo se, da je dobro delujoča zimska služba velikega pomena
za vsakega krajana, še posebej za tiste, ki so bolj odmaknjeni od
samega centra kraja.
Predvsem to velja za Zgornji Lindek, ki ga je treba v zimskih
razmerah plužiti dosti prej kot vsa ostala področja.

Vsem krajanom želimo v zimskih mesecih varno vožnjo, predvsem
pa veliko strpnosti in tolerance do vseh udeležencev v prometu.

Krajevna skupnost Frankolovo upravlja s pokopališčema v
Frankolovem in v Črešnjicah. Obe pokopališči sta primerno
urejeni in vzdrževani, saj se zavedamo, da je to ogledalo kraja.
V letošnjem letu smo z ureditvijo okolice cerkve na Frankolovem
primerno uredili zelenico ob pokopališču ter na novo uredili
asfaltne površine ob vstopu na pokopališče.
Kot sem že prej omenil, je pokopališče in njegova okolica
ogledalo kraja, zato smo se pri omenjeni ureditvi odločili, da na
tem prostoru ne bomo več postavljali velikega kontejnerja. Desno
pri vstopu na pokopališče smo uredili asfaltirano površino za tri
manjše kontejnerje, svečomat pa prestavili na levo stran.
Zavedamo se, da je največja količina odpadkov v spomladanskem
in jesenskem obdobju pri menjavi sezonske ureditve grobov.
Za ta namen je preko celotne sezone postavljen kontejner pri
mrliški vežici, ki ni pretirano oddaljen od najdaljše razdalje ali
kateregakoli vogala pokopališča.
Velik problem predstavlja nekontrolirano odlaganje različnih
odpadkov v kontejner pri vežici. Posledica tega je zapiranje
dostopa do vežice s spuščanjem rampe, ki nekaterim pri obisku
pokopališča s severne strani ne ustreza in smo zaradi tega deležni
upravičenih kritik.
Zaradi vseh omenjenih dejstev, ki so v našem upravljanju prosimo
vse krajane in najemnike grobov, da v bodoče upoštevajo vsa
navodila in obvestila za red na pokopališčih.

Vsi udeleženci v cestnem prometu se moramo zavedati, da ni
možno istočasno opraviti sleherne relacije pluženja v istem

Dušan Horvat,
Predsednik Sveta KS

Vsakoletni božično - novoletni sejem v Celju
Sporočamo vam, da na Zavodu Celeia Celje pripravljamo vsakoletni božično-novoletni sejem, ki se bo odvijal vsak dan od 14. 12.–31. 12. 2012.
V letošnjem letu želimo v sklop ponudnikov vključiti tudi vse
zainteresirane ponudnike iz območja Dežele Celjske.
Prijavijo se lahko ponudniki, ki so registrirani in imajo
dovoljenje za opravljanje svoje dejavnosti ter ponujajo vsebinsko
ustrezni prodajni program(darila, unikatni izdelki, suho sadje ...).
Vsak od ponudnikov bo imel za prodajo na razpolago svojo
sejemsko hišico, ki bo postavljena v mestnem središču v sklopu
novoletnega dogajanja Pravljične dežele in božično-novoletnega
sejma.

za ponudnike ter vsi obrazci in pogoji za prijavo in sodelovanje
se nahajajo na navedeni spletni strani: http://www.celeia.info/
upload/doc/767_Javni_poziv_Bozicno_novoletni_sejem_2012.
pdf
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in vas lepo
pozdravljamo.
Simona Čater, Zavod Celeia Celje

Na podlagi navedenega vse zainteresirane ponudnike, ki
bi želeli sodelovati na sejmu s svojim prodajnim programom,
vabimo, da izpolnijo prijavni obrazec in ga pošljejo na naslov
Zavoda Celeia Celje, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
Prijave potekajo vse do četrtka, 15. 11. 2012. Več informacij
11
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V Vojniku koncert ob Slomškovem letu
V nebesih sem doma … je v nedeljo, 30. septembra 2012, ob zaključku koncerta ob Slomškovem letu, zazvenelo iz mnogih grl pevcev in
poslušalcev v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku.

Zadnjo septembrsko nedeljo se je v
Vojniku ob 17. uri pričel koncert ob
Slomškovem letu, ki sta ga organizirala
Občina Vojnik in Župnija Vojnik.

Celju, katere dijak je bil tudi Slomšek, in
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja iz
Vojnika pod vodstvom Tomaža Marčiča.
Večernico sta zapela združena moška

prisotne pa sta z žlahtnostjo svoje besede
pozdravila domači župnik Anton Perger
in župan Beno Podergajs. Med posebnimi
gosti sta bila tudi Alojz Kačičnik, župnik
iz Slomškove Ponikve, in Marko Veršič,
stolni župnik v Mariboru, kjer počiva
blaženi Slomšek.
Prireditev je z izbranimi besedami
odlično povezoval Franci Podbrežnik.

Slavnostna gostja je bila igralka Milada
Kalezič, dobitnica Borštnikovega prstana,
ki je s svojo milino in umetniškim zanosom
prebrala Slomškovo pesem in del pridige,
ki je aktualna tudi danes. V umetniškem
programu so sodelovali Moški pevski zbor

pevska zbora, nato pa so Slomšku v
čast vsi sodelujoči pevci ob spremljavi
Mladinskega orkestra I. gimnazije v Celju
zapeli pesem Milka Homerja v priredbi
Tomaža Marčiča Zazvonite zdaj zvonovi, ki

KUD France Prešeren Vojnik in Dekliška
skupina KUD France Prešeren Vojnik pod
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, Urška
Oprčkal in Špela Majcen, Moški pevski
zbor Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo pod vodstvom Francija
Kolarja, Mladinski orkester I. gimnazije v

je povzdignila celotno prireditev, zaključek
pa je bil še bolj čustveno obarvan, ko so
tudi poslušalci skupaj z njimi zapeli pesem
V nebesih sem doma. Slavnostni govornik
je bil dekan Alojz Vicman, župnik iz Nove
Cerkve, kjer je Slomšek služboval dve leti,
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Vsi, ki smo se udeležili tega lepega
koncerta, smo odšli domov z novo močjo,
z novo energijo, ki jo dajejo pesem, glasba,
prijetna beseda in blaženi Slomšek.

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk
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10. Slomškovi kulturni dnevi v Novi Cerkvi
V času od 14. do 16. septembra so v organizaciji Projektnega sveta Anton Martin Slomšek in soorganizatorjev potekali zdaj že tradicionalni 10.
Slomškovi kulturni dnevi, združeni z župnijskim dnevom.
Na sobotni večer pa je Turistično društvo Nova Cerkev v
Mihaelovi kapeli, kjer je v Slomškovem času potekala nedeljska
šola, pripravilo odprtje razstave osmih ljubiteljskih likovnikov
občine na temo Nova Cerkev in Anton Martin Slomšek. Kot
zanimivost in dragocenost je bila razstavljena tudi likalna miza (iz
zasebne zbirke domačina), ki se je uporabljala za likanje mašnih
plaščev A. M. Slomška.

Pobudnik delavnice je bil Oton Samec
Pričeli so se v petek popoldne v prijazni Mlinarjevi hiši pri
Soržovem mlinu z delavnico Kulinarika Slomškovega časa.
Pobudnik delavnice je bil Oton Samec, gospodar Soržove kmetije,
ki sicer vsako leto skrbno sodeluje v pripravi programa teh dni in
srčno gosti navzoče udeležence.
Skupina prizadevnih žena in deklet je pod strokovnim vodstvom
inštruktorice kuharstva Cilke Božnik v delavnici pripravila
kar nekaj jedi, kot so: pečena petelinja prsa, ajdova kaša, pira,
zelje, domača prekajena klobasa, ajdov in koruzni trijed in še
marsikaj. Jedi so bile pripravljene na nekoliko sodobnejši način
ter ob večernem programu vinskega viteza, publicista in slikarja
Draga Medveda udeležencem tudi predstavljene in ponujene
v pokušino. Skozi temo večera z naslovom Vino in glasba je
Drago Medved prisotne popeljal ne le z izbranimi besedami,
ampak tudi s primernimi vrstami vina in izbranimi skladbami
Bedricha Smetane, Karla Orffa, Gustava Mahlerja in Ludviga
van Beethovna. Rdeča nit dogajanja celotnega prvega dne je bila
nedvomno harmonična povezava hrane, vina in glasbe, kar ljudi
pomirja, obogati, plemeniti, ...
Sobotno dogajanje se je pričelo z že prav tako tradicionalnim
pohodom veroučencev in drugih mladih po delu Slomškove poti
med Novo Cerkvijo in Frankolovim. To pot je mnogokrat prehodil
tudi A. M. Slomšek, ki je v obdobju med letoma 1827 in 1829
v novocerkovški župniji opravljal službo kaplana in v tistih letih
napisal med drugim tudi več odmevnih pridig in čudovitih pesmi.
Veroučenci so kot vsako leto tudi letos povabljeni k branju dobrih
knjig, s čimer lahko pridobijo Slomškovo bralno priznanje.

Vrhunec tridnevnega praznovanja je bila seveda nedelja. Pred
pričetkom slovesne maše ob relikvijah blaženega škofa je nekaj
skladb zaigrala Godba na pihala Nova Cerkev. Kulturni program v
čast blaženemu škofu je potekal kar med bogoslužjem z vključenimi
njegovimi pesmimi ter na izviren način predstavljenimi deli
pridig. Te pridige so še kako aktualne v teh časih, saj govorijo o
spoštovanju do domovine, staršev, materinega jezika ter o pristni
skrbi za vzgojo otrok in življenje po visokih moralnih vrednotah.
Za pridih takratnega časa je s predstavitvijo teh pridig poskrbel
župnik in dekan Alojz Vicman. V kulturnem programu med
bogoslužjem so sodelovali pevci in solisti domačega mešanega
cerkvenega pevskega zbora, otroškega zbora, citrarka in drugi.

Panoramski pogled na dobrote
Po slovesnem bogoslužju se je v čudovitem vremenu praznovanje
nadaljevalo zunaj ob cerkvi, in to s pogostitvijo s toplim obrokom
in mnogimi domačimi dobrotami prizadevnih gospodinj domače
župnije.
Za pospestritev dogajanja župnijskega dne so se je že poleg
omenjenih glasbenih skupin predstavile v župniji delujoče
skupine, kot so: Vera in luč, Karitas, Zakonska skupina, Skavti, ki
so povabili nove člane, ter še nekateri glasbeni ustvarjalci.
Hvalevredna in dobrodošla je bila tudi »tržnica«, na kateri
so lahko zainteresirani izmenjali ali nabavili rabljeno in novo
veroučno gradivo (liturgične knjige in delovne zvezke).
S skrbno pripravljenimi in uspešno izpeljanimi 10. Slomškovimi
kulturnimi dnevi smo tako v župniji in KS Nova Cerkev na
spoštljiv način počastili spomin na na 150-letnico smrti enega
najvrlejših mož našega naroda.
O namenu praznovanja Slomškovih kulturnih dnevov in
župnijskega dne pa pove nedvomno največ sam program teh
dnevov.

Kulinarična ekipa

Špela Oprčkal
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Razstava likovnih del domačih likovnih umetnikov
V okviru prireditev SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI v Novi Cerkvi je naše turistično društvo povabilo svoje člane in krajane k likovnem ustvarjanju
na temo iz življenja in dela Antona Martina Slomška.
svoje čutenje z barvo. Njeni motivi so
plod trenutnega navdiha, od portretov do
krajine. Sodelovala na EX TEMPORE na
Loki.
IRENA KRALJIČ

Igranje na citre je blagodejno vplivalo
na poslušalce

Nemalo se jih je zbralo pred otvoritvijo
razstave
Odziv je bil presenetljiv, odzvalo se
je devet ustvarjalcev. Razstava je bila
postavljena prvič na gradu Lemberg
v okviru prireditve Nedeljsko grajsko
popoldne 2. 9. 2012. Zaradi vlage in
posledično zaščite likovnih del smo dela
prestavili v ustreznejši kulturni prostor,
v Mihaelovo kapelo. Naše prepričanje,
da sedanjosti ne moremo dojeti brez
preteklosti, in le razmišljanje, obnavljanje
in na novo zapisovanje preteklosti nam
dajo slutiti, kako smo se razvili v to, kar
smo danes. To misel so potrdili Slomškovi
kulturni dnevi v Novi Cerkvi. Pokazalo
se je, da ima človek potrebo po obujanju
starega in iskanju novega, in samo od
posameznika je odvisna kvaliteta življenja.
Pri bogatenju posameznika je pomembna
sposobnost, da ima sanje, in morda so sanje
bolj resnične od življenja samega. Naši
ustvarjalci črpajo iz okolja, kjer živijo,
iz preteklosti, ki nas je oblikovala, in vsi
poleg realnega življenja živijo vzporedno
življenje umetnika.

Predstavitev likovnih
ustvarjalcev:
MARTIN TOMAN

Ustvarja in živi v Polžah pri Novi Cerkvi.
Živi življenje restavratorja, je zapisovalec
ikon, slikar. Njegovi interesi so široki in
segajo na različna likovna področja.
MOJCA KUZMAN
Živi in ustvarja v Vojniku. Njeno
likovno ustvarjanje je nadaljevanje njenega
pedagoškega poklica. Najraje upodablja
naravo in otroške motive, in sicer z oljem
in akrilom.
MILENA JURGEC
Živi in dela v Vojniku. Slikati je začela
med študijem, zdaj se ponovno vrača k
ustvarjanju. Njeni najljubši motivi so rože,
krajina, tihožitja, v zadnjem času portreti.
Slikarske tehnike: olje, akril.

Živi in ustvarja v Globočah in na Dednem
Vrhu. Je lastnik galerije Piros, zbiratelj,
tiskar. Ko je živel v Švici, je rad obiskoval
galerije, posebej se je navdušil nad grafiko
in tehniko suhe igle. Danes se predstavlja s
pasteli, ki posegajo v zgodovino motivov
gradu Lemberg.
MILICA NOVAK
Živi in dela v Novi Cerkvi. Ljubiteljsko
se s slikarstvom ukvarja že od osnovne
šole. Slika v tehniki olja in akrila. Njeni
najljubši motivi so krajina, motiv domače
hiše, Nova Cerkev … Sodelovala je na EX
TEMPORE Dobrna.
VERICA RIHAR

Živi v Socki. Ljubiteljsko slika že od
srednje šole. Upodablja v olju, motiva
pa sta narava in krajina. Slikarstvo ji
pomeni sprostitev, znanje nadgrajuje v
skupini Prijatelji pod mentorstvom Dušana
Amanovića.
Živi in dela v Vojniku. Njeni začetki
slikanja segajo v leto 2007. V barvi, črti,
svetlobi in čopiču je našla svoj mir in

V tišino so zarezali nežni toni saksafona

14

JOŽE ŽLAVS

JOŽICA ŠTOKOVNIK

SILVIJA MIKUŠ

Naše društvo omogoča krajanom
izobraževanje, ohranjanje naravne in
kulturne dediščine, vzgojo mladih,
potovanja in druženje. Naš kraj nam veliko
pomeni in vsak prispevek turističnega
društva k lepšemu dnevu, dobremu počutju,
seznanjanju s preteklostjo in skrbjo za
podobo kraja pomeni kamenček v mozaiku
dela ostalih društev, civilne družbe in vseh
v občini.

Živi v Socki. Slikal je že njen oče, morda
he ravno zato v njej tlela želja po slikanju.
Pred tremi leti je začela slikati na svilo, v
zadnjem času pa tudi z oljem. Najljubši
motivi so iz narave, ljubi so ji tudi krajina
in portreti. Slika ljubiteljsko, razstavlja v
domačem okolju.

Verica Rihar
Živi in ustvarja v Ilovci. Slika od osnovne
šole, resneje od 2004, ko so ustanovili
skupino Prijatelji. Najraje upodablja
motive krajine, narave v tehniki akvarel,
olje, akril. Sodeluje na EX TEMPORE na
Kozjanskem.
Razstava je odprta od 17. 9. do 22. 9.
po predhodni najavi na tel.: 03 5772 202
(Bistro Stolec, Nova Cerkev).
Postavitev razstave: Sabina Penič, Irena
Kraljič
Kulturni program: Gregor Stolec in
Špela Majcen

Ogled razstave

Lea Sreš, foto: J. Vovk
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Tone Vrabl naš redni gost Knjiga kot popotnica za
življenje
Veselo smo stopili v prve jesenske dni tudi v Špesovem domu, in sicer
- kot že devet let zapored - z gospodom Tonetom Vrablom, ki v naš dom
povabi znane glasbene in pevske skupine.

Vsa leta, kar delam kot vzgojiteljica, si želim dati otrokom nekaj
posebnega, kar jim bo v pomoč pri odraščanju in tudi za popestritev
vsakdanjih dni.
Pri tem je treba upoštevati, da gradimo na otrokovih zmožnostih
in ga vodimo k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj,
tako da predenj postavljamo smiselne zahteve oziroma probleme,
ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje,
doživljanje ter ga čustveno in socialno močno angažirajo.
To leto sva si zadali nalogo, da otrokom približava branje
oziroma stik s knjigo. Prevzamejo jih zvoki in jezik kot zunanji
izraz misli ter besede kot simboli miselnih konceptov. Knjiga
otroka razveseljuje, pomaga mu pri odkrivanju ožjega in širšega
okolja ter mu nudi čustveno ugodje.

Na letošnji prireditvi so nastopili ansambel Domen z vižarji,
pevci družine Gregorc, za humor pa je poskrbel Pohorski klatež.
Prireditev so z obiskom počastili tudi ljubitelji Vrtiljaka polk in
valčkov, radijske oddaje, ki jo gospod Tone Vrabl pripravlja že
vrsto let in bo v letošnjem decembru slavila 1000 predvajanj.
Ob tem dogodku se je poleg pozdrava stanovalcem gospodu
Vrablu zahvalil direktor Dragan Žohar ter mu zaželel še veliko
narodnozabavnih oddaj in seveda, da bi se tudi v bodoče redno
srečevali v Špesovem domu. Predvsem pa se veseli podobnih
prireditev, kjer nastopajoči, med katerimi so tudi naši zaposleni,
krajšajo urice in razveseljujejo stanovalce.

Naš knjižni kotiček je vedno bogato založen, kajti redno
obiskujemo knjižnico v Vojniku. Srečujemo se z različnimi
literarnimi deli, katera spoznavamo v različnih oblikah. Knjižni
kotiček dopolnjujemo tudi z literarnimi deli, ki si jih izberejo
otroci sami. Vsakodnevno se srečujemo s pravljicami.

In kaj je smisel prebiranja pravljice in drugih del?
•

Pravljica otroka na prijeten način uči.

• Otrok se vidi v pravljici kot v ogledalu in dobi odgovor na
vprašanje: Kdo sem?
• Za otroka so čudeži v pravljici resničnost, in prav to je tisto,
kar je lepo samo enkrat v življenju: biti otrok.
Imamo veliko zgoščenk, kaset, ampak kaj je lepšega kot dotik. To
zmore dati le tisti, ki ima otroke rad in zato pripoveduje pravljice.

Naj nam bo vodilo naslednja misel:
»DOKLER SO OTROCI ZELO MAJHNI, JIM DAJAJ
KORENINE, DA POŽENEJO;
KO POSTANEJO MALO VEČJI, JIM DAJ PERUTI!
ZATO JIM VELIKO PRIPOVEDUJ O LEPEM IN
ČUDEŽNEM. TO SO PRAVLJICE.«
Vzgojiteljici Romana Suholežnik in Nina Stanič z otroki

Prireditev sta obiskala tudi župana občin Kozje in
Vojnik, Dušan Andrej Kocman in Beno Podergajs, ki sta stanovalcem
zaželela prijetno bivanje in obilo zdravja, nastopajočim pa veliko
uspehov pri nadaljnem delu. Ob tej priložnosti je Beno Podergajs
čestital Tonetu Vrablu in mu v spomin na ta dogodek podaril
monografijo občine Vojnik.
Če nam bo vreme služilo, se bomo kmalu zopet poveselili,
in sicer na tradicionalnem kostanjevem pikniku in pokušini
letošnjega sladkega mošta.
Elči Gregorc
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				Dnevi
Večer mladih umetnikov
evropske kulturne
dediščine v galeriji PIROS

14. oktobra ob 18. uri so se v Knjižnici Vojnik prižgale svečke,
ugasnile luči, prostor je prevzela tišina, ki jo je prerezal topel glas
harfe in pokazale so se kosmate oči. Z besedami nam jih je narisal
Žiga Stopinšek.

Nastanek Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) sega v leto
1984, ko so v Franciji prvič organizirali Dneve odprtih vrat in s tem
omogočili ogled kulturnih spomenikov, ki so bili sicer težje dostopni
javnosti. Kasneje so pobudo sprejele tudi druge evropske države. V
letu 1991 je pod okriljem Sveta Evrope in ob podpori Evropske komisije
pobuda prerasla v Dneve evropske kulturne dediščine, ki potekajo
vsako leto v zadnjem tednu meseca septembra. Med prvimi državami
jih je organizirala tudi Slovenija.
Vsako leto dogodke, povezane z DEKD, na nacionalni oz.
regionalni ravni povezuje skupna tema. Letošnja tema Izkušnja
dediščine predstavlja prispevek k evropskemu letu aktivnega
staranja in solidarnosti med generacijami. Galerija Piros se je
letošnjim DEKD pridružila v torek, 25. septembra, s prireditvijo
OHRANJANJE TISKANE KULTURNE DEDIŠČINE, ki je bila
organizirana v okviru projekta USTVARJAJMO (katerega nosilec
je Občina Laško, partnerji pa Občina Vojnik, Občina Štore, STIK
in Galerija Maleš) kot dan odprtih vrat Galerije Piros. Galerija,
ki je nastala zaradi velike želje njenega lastnika Jožeta Žlausa
po ohranjanju tako snovne kot nesnovne kulturne dediščine in
predstavitve različnih zbirk širšemu občinstvu, daje velik poudarek
prenosu znanja na mlajše rodove, zato so bile v okviru letošnjih
DEKD v goste povabljene šolske skupine.

Otroci OŠ Vojnik so z zanimanjem prisluhnili besedam Jožeta Žlavsa in
Marine Bezgovšek
Odgovore na vprašanja, kaj nam pomeni dediščina, kakšen je
naš odnos do nje, katere življenjske zgodbe znamo z dediščino
razkriti in kaj nam dediščina lahko ponudi v razmislek, sta skupini
učenk in učencev OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik skupaj z Jožetom
Žlausom radovedno in iskrivo iskali skozi predstavitev galerije in
njenega poslanstva ohranjanja tiskane dediščine. Sledil je ogled
grafičnih ciklusov Jožeta Žlausa (Belokranjske pisanice, Doroteja
Hauser, Božena Nemcova, Lepote Slovenije, Znamenite osebnosti
na območju Vojnika, Celja, Štor in Laškega) in zbirke grafičnih
listov drugih mojstrov grafike, zbirke starih knjig in razglednic,
etnološke zbirke, mini grafičnega muzeja in kopije Valvasorjeve
grafične preše. Na njej so si učenke in učenci sami odtisnili knjižne
kazalke z reliefnim odtisom podobe Božene Nemcove, znamenite
češke pisateljice in pravljičarke, kot spomin na druženje in
spodbudo za nadaljnje raziskovanje dediščine.
Marina Bezgovšek, STIK
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Za Žiga je bil to že četrti literarni večer in prvi v njegovem
domačem kraju. Žiga se s poezijo ukvarja že 6 let. Njegove
pesmi najdemo objavljanje tako na spletu (www.pesem.si) kot
tudi v literarnih revijah, kot so Vpogled, Vsesledje, Paralele,
Večerna debata in drugih. Pesniška zbirka, s katero se nam je Žiga
predstavil, nosi naslov Skozi kosmate oči in je izšla lani decembra
pri Zavodu za razvijanje ustvarjalnosti.

Pogovor z Žigo je vodila magistra Ana Porenta, ki je tudi urednica
pesniške zbirke Skozi kosmate oči ter ustanoviteljica in direktorica
Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti. V prav posebno veselje in
čast nam je bilo, da se nam je na literarnem večeru pridružila tudi
Veronika Tadina s svojo harfo. Veronika je prejemnica številnih
priznanj iz državnih in mednarodnih tekmovanj, na literarnem
večeru pa je zbranim ljubiteljem poezije in umetnosti zaigrala štiri
skladbe iz svojega glasbenega repertoarja. Gost večera je bil tudi
Ljubo Makarič, ki je pripravil in uredil razstavo slik. Ljubo ustvarja
pod umetniškim imenom Hans Artist in se z umetnostjo ukvarja že
vse svoje življenje. Prve stvaritve izpod njegovih rok so nastale,
ko mu je bilo komaj 8 let. Takrat sta bila njegovo glavno orodje
svinčnik in oglje. Za Hansa bi lahko rekli, da je umetnik samouk,
saj se je vseh ročnih spretnosti naučil sam. Izkušnje si je pridobil
kot modni oblikovalec, kipar, veliko se je ukvarjal z oblikovanjem
unikatnih dizajnov za majice, raznih napisov za društva in glasbene
skupine, ukvarja se tudi z industrijsko poslikavo avtomobilov,
čelad, motorjev, kitar in še bi lahko naštevali. Danes ustvarja
predvsem v airbrushtehniki, platno pa je zamenjal na kožo, na
katero vam s svojo pištolo za tetoviranje nariše motive po vaši želji.
Trenutno si lahko v Knjižnici Vojnik ogledate razstavo njegovih
slik v artibrush tehniki in akril na platnu. Avtorjeva ustvarjalnost je
tematsko razgibana, pripovedno slikovita in usmerjena predvsem
v izpostavitev aktualnih družbenih problemov.
Hvala gostom večera za prijetno družbo ob lepi besedi, čudoviti
glasbi in slikah, ob katerih se vam ustavi korak in oko vam počije
na čudoviti barvni kompoziciji.
»Ko večer razliva kislino
po zlomljenih srcih
odganja misel na jutri
in asfalt se smeji
dolgo potem
s široko odprtimi usti.«
Ž. Stopinšek, Skozi kosmate oči

Rebeka Dečman
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»Mali čudež« za Črešnjice
Tako je ob zaključku obnove strehe in dela fasade na cerkvi v Črešnjicah ter tudi celovite tovrstne obnove na sosednjem Marijinem domu dejal
pater Branko Cestnik, ko je v nedeljo, 23. septembra 2012, blagoslovil to, za Črešnjičane izredno veliko pridobitev.
Projekt obnove je velik iz dveh razlogov. Prvič, šlo je za obnovo
610 let starega kulturno-zgodovinskega spomenika, pri čemer ni
prišla v poštev varianta kvalitetno – čim ceneje, temveč ohranitev
prvotne podobe – občutno dražja izvedba. Drugič, malho, ki je bila
težka slabih 100.000 evrov, je v teh kriznih letih moralo napolniti
le 300 faranov (kolikor jih šteje fara) s svojimi prostovoljnimi
prispevki. Velik doprinos k temu je pomenil tudi izkupiček
od prodaje lesa iz cerkvene hoste in številni botri s svojimi
donacijami. Ker so v kraju istočasno urejali tudi nujno potrebno
mrliško vežico, ki jo financira Občina Vojnik, se je celoten projekt
ustavil pri skoraj 140.000 evrih.

Pri pogajanjih s »spomeničarji« so končno našli salomonsko
rešitev – obe stranski kapeli sta dobili kamnito streho, ladjo pa
so pokrili s sivim bobrovcem, s tem da je ostrešje že ustrezno
pripravljeno za kamnito kritino v bližnji ali daljni prihodnosti.
Zdrava kmečka logika - »Če ima dec nov klobuk, mora imeti tudi
novo suknjo« - jim je dala novega zagona in so obnovili še fasado
na pročelju cerkve. Ker pa je bila tudi na sosednji stavbi slaba
streha in neugledna fasada, so se uspešno lotili še te obnovo.
Tako je bila nedeljska slovesnost tudi priložnost za zahvalo
faranom, mojstrom in botrom, skratka vsem, ki so k obnovi
prispevali kakršenkoli delež. Posebno zahvalo je p. Cestnik, ki je
vodil celotno obnovo, namenil podjetju MIRNIK TRADE, d. o.
o., iz Celja, ki je vsa dela opravilo kvalitetno in cenovno ugodno;
Občini Vojnik in županu Benu Podergajsu - občina je namreč poleg
same ureditve vežice v Marijinem domu sofinancirala tudi fasado
na tem objektu - ter domačinu Gustiju KRAČUNU, ki je v vse faze
obnove vložil ogromno časa, truda in nemalo traktorskih ur.

Cerkev in Marijin dom v Črešnjicah - oboje v novi preobleki
Črešnjičani so pred 5 leti zamenjali streho na »farovžu«. Ker
so z denarci ravnali kot vestni gospodarji, jih je še nekaj ostalo
v blagajni. Ker pa je takrat začela puščati streha na cerkvi, so
nadaljevali z zbiranjem in varčevanjem denarja z namenom, da
bi lahko obnovili streho, sprva le na obeh stranskih kapelah. Ko
je lani kot dar iz neba logar odkazal nujen posek lesa, so zaradi
nepričakovanega prihodka dali v plan kar celotno streho. Denarja za
kompletno zamenjavo kamnite kritine pa je bilo občutno premalo,
saj je Zavod za spomeniško varstvo predlog pokritja z bobrovcem
dvakrat zavrnil in vztrajal pri kamniti strehi, ki je ekstremno draga.

Cerkveni pevski zbor
Zagotovo bo leto 2012 v črešnjiško kroniko zapisano z zlatimi
črkami, saj je obnovitev kamnite strehe v primerjavi s standardnimi
kritinami zahtevnejši, predvsem pa veliko dražji projekt. Če se je
včasih tu in tam malce zapletlo, je bilo ob zaključku zadovoljstvo
nad opravljenim več kot upravičeno, veselje pa so dodatno okrepili
župljani z domačimi dobrotami in rujno kapljico.
Sonja Jakop

III. koncert Marijinih pesmi
v Vojniku
V soboto, 15. 9. 2012, je bil že III. koncert Marijinih pesmi v podružnični
cerkvi Marije sedem žalosti, kjer so sodelovale domače skupine ali
posamezniki in pripravile čudovito vzdušje ob Marijinem prazniku.
Prireditev, ki je bila na zelo kakovostni ravni, so sooblikovali
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik, Mešani cerkveni
zbor sv. Jerneja v Vojniku, Mojca Žerjav in Tomaž Marčič na
katerem je slonel ves projekt in ga je zaradi bolezni na ta dan
uspešno nadomestil David Preložnik, ki je dirigiral tudi obema
zboroma, Ljudske pevke Taščice, Lucija Brezovšek, Družina
Brezovšek, Tomaž Adamič s prijatelji in Vokalna skupina in
spiritu. Prireditev sta povezovala Erik Brezovšek in Urška Jurgec.
Milena Jurgec
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Vabilo na dobrodelni
koncert
»SPET NA NAŠI ŠOLI«
Prišli smo v čas, ko je okrog nas vse polno
stisk, žalostnih lic in grenkobe. Iz dneva v dan
v medijih poslušamo o neplačanih položnicah
in lačnih ustih.

Nastop Malega orkestra
izven meja občine Vojnik
Člani instrumentalne skupine Mali orkester, ki delujejo kot sekcija
pod okriljem KUD France Prešeren Vojnik, so se z veseljem odzvali
povabilu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in nastopili
kot glasbeni gostje na njihovi prireditvi ob otvoritvi Švicarskega vrta.

Vizija naše šole je »Na naši šoli smo vsi zadovoljni«. In da naša
vizija ne postane samo pusta poved ter da bi po šolskih hodnikih
vedno videvali le otroške nasmehe in iskre v očeh, smo se na naši
šoli odločili, da ponovimo prireditev »Spet na naši šoli«, ki bi bila
tudi tokrat dobrodelnega namena.
Z nakupom vstopnic in prostovoljnimi prispevki bomo
pomagali tistim otrokom ter njihovim staršem, ki so v finančni
stiski. Resnično si ne želimo, da kdo iz že navedenega razloga
manjka na zaključni ekskurziji, taboru, tehniškem, naravoslovnem
ali športnem dnevu, v šoli v naravi, da kdo nima vseh potrebnih
šolskih potrebščin.
In zagotovo si želimo tudi vaše prisotnosti. Zato Vas vljudno
vabimo v telovadnico naše podružnične Osnovne šole Nova
Cerkev, in sicer v četrtek, 29. 11. 2012, ob 18.00 uri.
V upanju, da ta večer preživimo skupaj, se Vam že v naprej
zahvaljujemo ter Vas lepo pozdravljamo.

Njihov nastop je bil ognjeni krst, saj so prvič nastopili izven meja
svoje občine in s tremi izvedenimi instrumentalnimi skladbami
navdušili obiskovalce.
Članom skupine in njihovemu vodji Viktorju Kreblju čestitamo
in upamo, da je bil nastop le kamenček v mozaiku uspehov.
Romana Špes

Pridružite se nam

Mnogo je skritih talentov, mnogo je skritih želja, številnih med vami, da bi nekje sodelovali in porabili svoj talent, »ki vam ga je nekdo podaril!«
Da bi ta talent uporabili v dober namen, bi se lahko vključili v moški pevski zbor, imenovan FRANCE PREŠEREN, ki je sestavni
del Kulturnega društva FRANCE PREŠEREN Vojnik in nosi ime po našem ljubem in velikem pesniku.
Vabimo vas v naše vrste, kjer boste na tak ali drugačen način lahko dopolnili sestav ali pa morda drugače pomagali v pripravah na
svečani in veliki jubilej zbora - 80-letnico, ki ga bomo praznovali leta 2016.
Zato naše vabilo velja v besedi, da se začenja novo kulturno leto in s tem obdobje našega nadaljnjega pevskega udejstvovanja.
S tem pa vas vabimo na vašo prvo vajo v novi sezoni, ki bodo predvidoma vsak ponedeljek ob 19.30.
Prepričan sem, da boš, če se boš odločil biti naš član, namenil del svojega prostega časa prijateljskemu druženju, s tem pa obogatil
tudi svojo dušo in srca vseh ljubiteljev PESMI.
Želene informacije lahko dobite pri predsedniku:. Franc Korošec, 041 478 797 ali na e-mail francisek.korosec@gmail.com
franc.korosec@guest.arnes.si
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Harmonično prepletanje glasbe in vina
Vokalna skupina In spiritu iz Vojnika pod umetniškim vodstvom Davida Preložnika je v sodelovanju z Občino Vojnik, Turističnim društvom Nova
Cerkev, Vinogradniškim in vinarskim društvom Vojnik in lastnikom gradu Lemberg Francijem Zidarjem v soboto, 13. oktobra 2012, ob 18. uri, pod
srednjeveškimi oboki gradu Lemberg priredila koncertni večer »MUSICA ET VINO« [Glasba in vino].
Grad Lemberg že skoraj 800 let nosi pomemben pečat ob stalnem
spreminjanju zgodovinskega toka, začetni spev mašnega proprija,
ki so ga pevci In spiritu zapeli kot uvodno skladbo, pa spreminja
svojo funkcijsko vlogo še nekaj stoletij več. Gregorijanski koral
deluje še bolj mistično kot skladbe iz renesanse, ki so sledile, ker je
prvotno služil izključno kot obredno petje menihov. Sledile so še
tri sakralne pesmi in pevci so tako prispeli do glasbene zakladnice
20. stoletja. Vsekakor je prijetno presenetil hudomušno-prisrčen
venček priredb dveh otroških pesmi Metuljček in Ježek.
Drugi del koncerta je bil posvečen vinu. Ob pokušini vin se je
izmenično pelo in govorilo. Priznani vinski vitez Drago Medved

je s strokovno natančnostjo predstavil žlahtno kapljico v vsej
svoji veličini. Poanta vsega povedanega bi lahko bila, tako kot
pravi ena izmed pesmi koncertnega repertoarja, posvečena vinu:
»Po pameti ga pijmo, da pamet ne zgubimo …«.
Pevci Vokalne skupine In spiritu iz Vojnika smo še kako
ponosni, da nam je s skrbnim delom in svojo interpretacijo
uspelo navdušiti občinstvo in povsem napolniti prostor na gradu
Lemberg, kjer sicer niso vajeni tako množičnega obiska. Glasba
in vino nosita globoko v sebi resnico, dosežemo pa jo z zbranostjo
in s hrepenenjem po lepem.
Aljaž Pavlin

Ubrano petje Vokalne skupine In spiritu iz Vojnika. Foto: Tomaž Maček

V prejšnji 89. številki Ogledala je v članku: “Srečanje
starejših krajanov v Novi Cerkvi” prišlo do napake,
tako da je pravilni zapis: »Pod šotorom je sledila
pogostitev, ki so jo pripravile pridne roke sodelavk
Karitas, ob dobri volji in pomoči Silve Mark, kateri
gre posebna zahvala.«
Jure Vovk,
odgovorni urednik

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani

Andrej Zeme s.p., Cesta na Dobrovo 85, 3000 Celje

POPRAVEK

Pokličite
pravega
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...
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Srečanje veteranov GZ
Vojnik – Dobrna 2012
Komisija za veterane pri GZ Vojnik – Dobrna je v petek, 19. 10. 2012,
organizirala srečanje veteranov vseh prostovoljnih gasilskih društev,
povezanih v zvezi. Tako so se srečanja udeležili veterani iz PGD Vojnik,
PGD Nova Cerkev, PGD Frankolovo, PGD Lemberg, PGD Socka in PGD
Dobrna.

Na srečanje so bili vabljeni tudi predsedniki vseh zvez PGD.
Gostitelj srečanja je bil PGD Dobrna, kjer so se veterani ob 15.
uri tudi zbrali pred gasilskim domom. Vse veterane je na začetku
pozdravil predsednik PGD Dobrna Štefan POHAJAČ in predstavil
plan aktivnosti za ta dan. Po uvodnih pozdravnih besedah je bil za
vse veterane organiziran prevoz s turističnim vlakom do ribnika, ki
ga ureja in zanj lepo skrbi PGD Dobrna. Ob prihodu in sprejemu
na ribniku je nekaj skladb veteranom zaigrala tudi Godba na
pihala Dobrna. V prijetnem druženju v lesenem objektu poleg
ribnika jih je nagovoril še predsednik GZ Vojnik – Dobrna Beno
PODERGAJS. V nagovoru je poudaril, da so gasilski veterani tisti,
ki so s svojim trdim delom v preteklosti omogočili dobre osnovne
pogoje za rast in razvoj gasilstva, ki se kaže v sedanjem uspešnem
delovanju vseh društev zveze, ter se jim hkrati tudi zahvalil.

Aktivnosti PGD Vojnik
Ne mine teden, da se v PGD Vojnik ne bi dogajalo kaj novega,
zanimivega in koristnega, tako za naše člane, kot tudi za ljudi in
okolje, v katerem živimo. V nedeljo, 23. septembra, so se srečali mladi
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. Srečanja v Vojniku se je skupaj z
mentorji udeležilo 12 naših otrok.

Zadnjo septembrsko soboto smo v Osnovni šoli Vojnik izvedli
simulacijo požara v kuhinji, učence smo uspešno in strokovno
evakuirali po vseh predvidenih evakuacijskih poteh. V operativni
vaji so sodelovala vozila PV-1, GVC-16/24, ALK-30, GVM-1 ter
AC- 16/50. Po vaji smo otrokom predstavili uporabljeno opremo
ter izpostavili poslanstvo gasilca. Sladka nagrada so bili bonboni in
zavest, da zmoremo posredovati in rešiti življenja ter premoženje,
če bi šlo zares. A velja, da raje tisoč vaj kot ena sama resnična
intervencija.
Pravijo, da ženske podpirajo tri vogale pri hiši, zato so naše
članice skrbno prisotne povsod tam, kjer se kaj dogaja. Prvi
oktobrski petek, natančneje 5. oktobra, so se gasilke posvetovale
v Preboldu. Kljub dobrikanju pa nam, moškim gasilcem, ni uspelo
izvedeti, zakaj se nam je tako kolcalo...
Sredi oktobra, v nedeljo, 14. oktobra, so pionirji, mladinci,
člani in članice A in B PGD Vojnik tekmovali v petih tekmovalnih
desetinah. Nanje smo lahko ponosni, saj so pionirji zasedli drugo
mesto, člani A so bili prav tako drugi, članice A pa so zasedle tretje
mesto. Člani B so prejeli priznanje za udeležbo na tekmovanju
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna za četrto mesto.
Tadej Zupan

Od tu je sledila pot do gasilskega doma, kjer je bila pogostitev,
nasmejalo je nekaj humorističnih točk, ob prijetni glasbi domačega
ansambla pa so nekateri tudi zaplesali. Veterani so tako v druženju
in prijetnem vzdušju, ki je trajalo do poznega večera, obujali
spomine in si izmenjavali bogate izkušnje, pridobljene na svoji
dolgi prehojeni poti v gasilstvu.
Gostitelju PGD Dobrna in njenemu predsedniku gre vsa zahvala
za vzorno in skrbno organizirano srečanje veteranov GZ Vojnik
– Dobrna, ki je ob zaključku srečanja izrazil željo, da se tudi v
naslednjem letu ponovno vsi sodelujoči dobimo na srečanju
veteranov.
Stanislav PEČNIK
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Usposabljanja in vaje
Na pomoč
vodnice reševalnega psa smo poklicali gasilce
CZ Vojnik
Uk, treningi in delo reševalnega psa potekajo od rane mladosti do
starosti, dokler je psiho-fizično sposoben opravljati delo.

Vsako leto se zberemo na taboru reševalnih psov, kjer
utrjujemo in nadgrajujemo znanje. Letošnji tabor reševalnih
psov je organiziralo Kinološko društvo reševalnih psov Celje. Za
petdnevno bivanje je bilo poskrbljeno na policijskem poligonu
v Bukovžlaku. Za transporte na delovišča, sanitarije in tuše je
poskrbela Slovenska vojska. Za prehrano je bilo poskrbljeno s
cateringom, za večerni program pa je poskrbel organizator.

Zgledno sodelovanje bi lahko naslovili spodnje fotografije. Sicer pa
je res, da je sodelovanje med PGD Vojnik in Špesovim domom dejansko
za vzor, ne samo takrat, ko imamo v Špesovem domu evakuacijsko
gasilsko vajo ali vajo gašenja z gasilnimi aparati, ampak tudi ko je
potrebno seči malo višje in očistiti okna v višjih nadstropjih in pripraviti
žlebove na prihajajočo zimo.

Ker pa s kamionom - lestvijo gasilci le niso na ogled vsak dan,
je čistilna akcija v bližino doma privabila tudi nekaj radovednežev,
ki so z zanimanjem opazovali delovanje tovrstne tehnike.

V skupini, za katero sem skrbela (inštruktorica), je bilo 8
vodnikov s psi. Naša delovišča so bila v Socki (graščina), Začretu
– stara opekarna, Kotu in Bukovžlaku. V Socki, v graščini, smo
izkoristili metodo iskanja na mikrolokacijo in iskanje markerja v
zaprtem prostoru, Začret nam je ponudil iskanje v temi in kupe
gradbenega materiala, v Kotu pa smo izkoristili velikost objekta,
ki ga je pes moral preiskati, Bukovžlak pa je bil mešanica iskanja
pogrešanih v naravi in ruševinah.
Za pse začetnike smo se potrudili, da je bil marker najbolj
zanimiva stvar, izkušeni psi pa so delali na iskalni kondiciji in
vztrajnosti iskanja ter oblajanja.
Vsaka vaja, preizkušnja, preverjanje je dobrodošlo, in tudi ta
dogodek ni bil izjema. Sicer pet dni trajajoče dogodke pospremijo
še druge logistične zadeve, vendar je za nas, reševalce, vredna
vsaka malenkost.
Midva s Terom ne počivava. V mesecu septembru sva se
udeležila 1. Kampa Zavoda Vizije in Slovenskih železnic, kjer je
bila vaja »IZREDNI DOGODKI NA ŽELEZNICI: DVIGANJE IN
VLEKA TEŽKIH BREMEN«. Namen vaje je bil združitev vseh
enot za pomoč v množičnih nesrečah (nujna medicinska pomoč,
prostovoljni in poklicni gasilci, policija, vodniki reševalnih psov
…).
Delo je potekalo na dveh deloviščih, in sicer v dopoldanskem
in popoldanskem času. Ponesrečeni na vaji so bili opremljeni z
ustrezno opremo in posebnimi tablicami z opisom poškodbe.
Na podlagi tega so zdravniki in pripadajoče ekipe vršile triažne
postopke. Namen sobotne vaje je bilo preverjanje vodenja v bazi, kot
tudi vzpostavitev komunikacije in sodelovanje med posameznimi
enotami reševalcev. Na koncu vaje je analiza pokazala šibke točke
dela, kot tudi dobro pripravljenost in organiziranost.

Naj omenimo, da sta
bila glavna akterja naš
vzdrževalec
Srečko,
ki si je upal v košaro
na koncu lestve, in
pa seveda gasilski
poveljnik Dolf, ki
je
dajal
navodila
spretnemu
strojniku,
upravljalcu lestve.
Elči Gregorc

Valentina Kolman,
foto: spletni portal Siol.net
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Srečanje rodbine Vrisk
Vsakdo se je že zagotovo kdaj vprašal, kdo so njegovi predniki in kam segajo njegove družinske korenine. Priimek daje svojevrsten pečat naši
osebnosti, globoko v sebi nosi zelo močan pomen ter razkriva človeka, čeprav se tega premalokrat zavedamo
Jure Pinter iz Arclina se je zato odločil, da razišče korenine svoje se zbrani udeležili svete maše v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku.
družine in naredi družinsko drevo rodbine Vrisk, katere sorodnik Bogat kulturni program so popestrili tudi mnogi sorodniki, pihalna
je tudi sam. Zanimivo raziskovanje in spoznavanje sorodnikov po godba in Kvintet Boruts Oberkreiner iz Avstrije pod vodstvom
vsej Sloveniji je tako bil povod za organizacijo prvega srečanja Boruta Pinterja ter trio Vrč. V družinskem drevesu Vriskovih
številčne rodbine.
je sicer 13 rodbin, v njem pa je mogoče našteti skupno kar 320
sorodnikov, ki prihajajo tudi iz drugih držav – Avstralije, Brazilije,
Srečanje, ki se ga je udeležilo okrog 170 sorodnikov, je bilo v
Amerike, Dubaja, Hrvaške in Avstrije.
soboto, 29. septembra 2012, na igrišču v Vojniku, še prej pa so
Tjaša Podergajs, foto: Edi Fidler

Skupinska fotografija s prvega srečanja rodbine

Prvo srečanje v naselju Kurjasteca
Prekrasna jesenska sobota se je kazala v barvah indijanskega poletja, ko se je vesela druščina 55 stanovalcev ožjega območja Kurjasteca
zbrala na svojem prvem srečanju.
Za marsikoga je bil to prvi stik roke s svojim sosedom, prva
beseda s simpatično sosedo, ki jo je do sedaj le bežno videl, ko
se je sprehajala ob nedeljskih popoldnevih mimo njegove hiše ali
pa brzela po vsakodnevnih opravkih v svojem avtomobilu ali na
kolesu.
Srečanje se je začelo in odvijalo tako, kot je navada med prijatelji;
uvertura z domačimi sokovi in žganjicami se je nadaljevala z
okusno Nikovo hrano (no, v bistvu nas je razvajala vsa njegova
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družina) ter slatkimi dobrotami iz praktično vse soseske. Bilo je
mnogo smeha, športanja (igrala se je košarka, odbojka in celo
tenis), petja in plesa ob zvokih Bojanove kitare. Čeprav smo se
družili pozno v noč, smo si bili edini, da se je končalo mnogo
prehitro ter da dogodek kliče po skorajšnji ponovitvi. Tokratni
pobudnici druženja Jožica in Mateja sva tako zadovoljnim in
prijetnim sosedom z lahkoto zagotovili, da nadaljevanje bo. In to
kmalu. In upajmo, da še velikokrat.
M. M. Ivec
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Vojniške kmetice si upajo več
Društvo kmetic Meta je pripravilo prvo srečanje kmetic celjske in koroške regije.
sicer obstajajo, a ne v tako širokem obsegu, kot je 'pokritje' dveh
regij hkrati,“ je dodala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena
Ule. „To zelo pozdravljam. S tem se dviguje samozavest kmetic.
Vedno smo pridne, premalokrat pa se znamo s tem postaviti.“

Sodelujoči se predstavljajo
»Tako kot sem se tukaj nasmejal, se pa že dolgo nisem,« je na
srečanju kmetic poudaril vojniški župan Beno Podergajs. Tudi drugi
obiskovalci so se to popoldne morali držati za trebuhe. Kmečke
ženske so namreč dokazale, da so ob vlogi mame in žene, ki drži
skupaj tri vogale v hiši, še odlične pevke, igralke, komedijantke,
voditeljice in še kaj. Njihova stična točke je poleg dela na kmetiji
še članstvo v društvih kmetic. „Sama sem se vključila zaradi
želje po druženju. Želela sem si novih izkušenj, slišala sem, da
imajo razne tečaje, izlete, in že po prvem obisku mi je bilo pri njih
vse zelo všeč,“ pripoveduje Štefka Žlavs iz Dednega vrha, ki je
Društvu kmetic Meta zvesta že sedem let. „Dobro je iti malo od
doma in videti, kako je drugje. Vedno si ogledamo kako kmetijo,
njihove dopolnilne dejavnosti, da se naše članice lažje odločijo za
kak nov korak. Kmečko žensko, ki je vedno le doma, je strah se v
kaj novega podati. Ko pa vidijo, da se da, da to prinaša zaslužek,
čeprav ne velik, se lažje odločijo.“

Tokratno srečanje je bilo namenjeno izključno druženju,
strokovnim temam ali visokim gostom so se načrtno izognile. Niso
namreč hotele tarnati, česa vse nimajo ali kaj vse ni zakonsko dovolj
dobro urejeno. Edino sporočilo srečanja je poziv vsem kmečkim
ženskam, ki so še vedno doma. „Takšnih je še zelo veliko. Sploh
mladih. Pri nas na primer ni nobene mlajše od trideset let,“ opisuje
Žerjavova. Sama je, čeprav še ni na polno zakorakala v zrela leta,
željo po takšnem druženju začutila že pred 17 leti. „Takrat sem
ostala doma na kmetiji. Želela sem si družbe in najbolje je, da
greš tja, kjer imaš stanovske kolegice. Z njimi se lažje pogovoriš.
Zdi se mi, da smo ženske s podeželja še vedno manj opazne, ker
se vsaka ubada s tistim koščkom zemlje in večino časa preživi na
kmetiji. Tiste urice, ki si jih vzame za društvo, pomenijo skoraj
praznik.“ Med njihovimi članicami je nekaj tudi takšnih, ki sploh
nimajo kmetije, kvečjemu vrt. Pravijo jim »trške kmetice«. „Vse
so dobrodošle. Vse so tudi pridne in vedno pripravljene priskočiti
na pomoč.“ „Vedno je bolje imeti prijatelja kot sovražnika,“ je
nadaljevala Uletova. „Gotovo jim ne diši, ko vozimo gnojevko, saj
tudi nam ne. Ampak če vedo, zakaj to moramo početi, in poznajo
naše delo, je odnos drugačen. Na podeželju mora biti sožitje med
vsemi, društva kmetic to še najbolje povezujejo.“

Tokrat so se na pobudo Jožice Kuzman, predsednice Društva
kmetic Lipa iz Vitanja, odločile, da se enkrat na leto srečajo
predsednica Društva kmetic Meta, ki združuje kmečke ženske
iz Vojnika, Celja in Dobrne, Vojničanka Marija Žerjav pa je bila
dovolj pogumna, da je v imenu društva prevzela organizacijo
dogodka. „Potrebujejo druženje, drugače si tako velikega odziva
ne znam predstavljati,“ je ob tem ocenila strokovna sodelavka
društva Vesna Mihelič. „Vsako društvo je sicer zaključena celota,
kljub vsemu je zelo dobrodošlo, da si tudi na tak način izmenjajo
izkušnje in druga od druge dobivajo nove ideje.“ „Podobna srečanja
Simbolna priznanja in monografijo Vojnika prejemajo predstavnice
društev
»Manj opazne« ženske s podeželja pa so vsaj v humanitarnosti
precej bolj opazne kot kdo drug. Čeprav tega ne obešajo na velik
zvon. Pravzaprav niti na najmanjšega ne, saj nočejo pomagati
zaradi hvale, temveč zaradi same pomoči. A ker ravno vemo za
zadnji primer njihove širokosrčnosti, moramo na tem mestu dodati
tudi to. Upravni odbor Društva kmetic Meta namreč ni ostal imun
na zgodbo, objavljeno v Večeru, o rakavem bolniku, ki gre zaradi
pomanjkanja denarja vse prevečkrat lačen spat. Prinesle so mu
ozimnico ter ji dodale še kuverto. Bolnik zdaj vsaj nekaj mesecev
zagotovo ne bo lačen.
V Vojniku se je zbralo več kot 300 kmečkih žena iz 16 različnih društev

Rozmari Petek
Foto: Jure Vovk
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Upokojenci zborovali pod šotorom
Osrednja govornica na srečanju upokojencev v Vojniku je bila direktorica občinske uprave Vojnik Mojca Skale. Pozdravila jih je tudi v imenu
župana Benedikta Podergajsa in v svojem nagovoru poudarila:
starejšim pomagati zavzeti aktivno vlogo
v družbi in spodbujati zdravo in aktivno
staranje. To pomeni, da ostanete družbeno
aktivni, da lahko predajate svoje izkušnje
in da živite kar se da zdravo in zadovoljno
življenje. Staranje naj bi bilo torej aktivno,
zdravo, dostojno in prijetno. V družbi,
v kateri število starejših hitro narašča,
pomeni aktivno staranje tudi solidarnostno
vez med generacijami.

Osrednja govornica Mojca Skale
Znani mislec je rekel: »Vsaka starost
prinaša svoje plodove, treba jih je znati
pobrati«. (Raymond Radiguet)
Vodstvo in člani vašega društva te
plodove dokazujete iz dneva v dan. Vaši
urejeni prostori, vaša organiziranost na
področju kulture, športa, vaši nastopi in
razstave ter sodelovanja so dokaz vašega
dela in koristnosti, ki nas navdaja z
občutkom radosti.
Letošnje leto je Evropsko leto aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti,
ki bo namenjeno
ozaveščanju
o
tej temi, iskanju
in vzpostavljanju
novih praks ter
spodbujanju
oblikovalcev
politike
in
interesnih skupin
k
promociji
aktivnega
staranja
na
vseh
ravneh.
Posamezniki in
družba namreč
vse prevečkrat
doživljamo
starost
kot
grožnjo in ne
kot dosežek. S
to pobudo želijo
predlagatelji
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V ta namen traja teden Simbioze, ki se bo
izvajal tudi na OŠ Vojnik od 15. 10. 2012–
19. 10. 2012. Simbioz@ je vseslovenski
prostovoljski projekt, ki bo letos potekal
že drugič in tako ponovno povezal dve
generaciji. Namen projekta je poskrbeti
za dvig računalniške pismenosti starejših.
Mladi prostovoljci bodo na delavnicah
starejše učili računalniških veščin.
Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo
priložnost, vredna doživetja, izkušnja,
vredna spomina. Lepo vabljeni. Potrebna
je predhodna prijava na Občino Vojnik 051
633 847 (Rebeka) ali na klicni center 040
940 888.
Med starejšimi je pomembna tudi
solidarnost znotraj generacije, saj so
med starejšimi tako bolj kot manj zdravi
državljani. S tem ko ostanejo aktivni, lahko
tudi starejši sami kot prostovoljci skrbijo,
da bolni in osamljeni starostniki ohranijo
družbene vezi in ustrezen življenjski
standard. Vsem, ki to že izvajate, iskrena
hvala, saj ste prinesli novo kakovost

Predsednik društva upokojencev Ivan Robačer
življenja ne le starejšim, ampak družbi kot
celoti.
Danes je vaš dan. Danes je svetovni dan
učiteljev – in tudi vi ste učitelji mlajšim
generacijam. Naj končam z mislijo, ki jo je
večkrat poudarila stara mama: Ko se star
panj vname, dolgo ogenj drži. Naj bo vaše
današnje družabno srečanje velik košček v
mozaiku lepih doživetij.«
Mojca Skale

Pevke društva upokojencev Vojnik
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Društvo upokojencev Vojnik
Še vedno smo v jubilejnem letu našega društva, ki je bilo ustanovljeno pred 60 leti. Glavno praznovanje je resda za nami, naša želja po delu
pa je ostala.
Obiskali jih bomo na domu ali v domovih, jih obdarili in jim
čestitali za praznik ter jim zaželeli veliko zdravja in sreče v novem
letu. Moram povedati, da vsako leto na takšen način obiščemo
in obdarimo vsaj 150 naših članov. Veselje je obojestransko.
Le s takšnim načinom dela pripomoremo, da se srečujemo, se
pogovorimo in damo občutek, da človek le ni čisto sam. Žal je
takšnih srečanj premalo in tudi mi v društvu bi želeli, da jih je več.
Ena takšnih oblik srečevanja je tudi evropski program »Starejši za
starejše«, v katerega je vključeno naše društvo in kar nekaj naših
članov.

Predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek na obisku pri strelcih
V tem času smo bili na Brezju in v Komendi in še pred tem
v Kopru na ladji »BURJA«. Prav lepo smo se imeli tudi na
vsakoletnem srečanju upokojencev pod šotorom v Vojniku, ki je
bilo 3. oktobra. Na ta dan je bilo tekmovanje v kegljanju s kroglo
na vrvici in streljanje z zračno puško. Prve tri najboljše ekipe so
dobile pokale, najboljši trije posamezniki v posamezni panogi
tekmovanja pa so dobili kolajne.
Naši pevci so nastopali 2. oktobra v Cankarjevem domu v
Ljubljani na 12. Festivalu za tretje življensko obdobje.
To je le nekaj informacij o dejavnosti našega društva. Preden
zaključimo to leto, bomo še martinovali in staro leto preživeli v
skupni družbi.
Le malokdaj omenjamo, da naš namen ni samo druženje, da je
povezano tudi z obiski naših upokojencev, tako doma kakor tudi
po domovih za ostarele. Dovolj je že sam klic po telefonu. Tudi v
društvu smo veseli, če nas kdo pokliče in se lahko pogovorimo.
Kar nekaj naših zvestih članov pokliče, ko dobijo čestitko za
rojstni dan in se zanjo zahvalijo.
V decembru nas ponovno čaka veliko dela. V mislih imam
priprave na praznovanje božičnih in novoletnih praznikov. Kot že
nekaj zadnjih let, bomo tudi v tem predbožičnem in novoletnem
času pripravili skromna darila za naše ostarele ali bolne člane.

Ob lepem vremenu radi kegljamo
Omeniti je treba tudi naše delo in ne nazadnje tudi finančno
stanju našega društva, ki s skromnimi sredstvi, katera dobi od
članarine in družbe, zelo dobro skrbi za naš objekt in tudi druge
dejavnosti v okvirju društva. Le malo katero društvo se lahko
pohvali s takšno dejavnostjo in ne nazadnje tudi z uspehi. Vse
to smo dosegli skupno z vami, dragi člani. Vse, kar ustvarimo in
kar imamo, je naše skupno dobro, in prav je, da to ohranjamo še
naprej.
Pridružite se nam. Skupaj bomo močnejši, boljši in tudi lažje
nam bo.
Ivan Robačer,
predsednik DU

Srečanje upokojencev pod šotorom
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V Vojniku odprta trgovina z rabljenimi in
									 predelanimi izdelki
Leta zapuščeni prostori ob Celjski cesti so končno dobili svojo pravo namembnost. Na svetovni dan turizma, 27. septembra, so odprli tako
imenovano zeleno trgovino, poimenovano Center ponovne uporabe. Datum ni bil izbran slučajno, je na otvoritvi povedala dr. Marinka Vovk,
direktorica Okoljsko-raziskovalnega inštituta, ki ustanavlja takšne trgovine.

Dr. Marinka Vovk je poudarila pomen odprtja trgovine
»Kako bi se brez čistega okolja lahko šli turizem?« se je vprašala.
Da je trgovina, šesta takšna v Sloveniji, »zrasla« ravno v Vojniku
(mimogrede, v Celju ali Velenju jih še nimajo), je najbolj zaslužna
direktorica občinske uprave Mojca Skale. »Včasih se projekti kje
zaustavijo, Mojca pa je bila tista, ki je z dobro voljo znala stvari
znova pognati v tek,« je poudarila Vovkova in se obenem še enkrat
zahvalila njej in županu Benu Podergajsu, ki sta ideji o takšni
trgovini dala prosto pot.

Mojca Skale, direktorica občinske uprave, s sodelavkami na ogledu
čevljar, enkrat tedensko bo modna oblikovalka svetovala, kako
polepšati svoja oblačila, pripravili bomo delavnice, na katerih
bomo ljudem pokazali, kako naj se lotijo obnov starih predmetov.«
Posebnost novo odprte zelene trgovine je tudi v tem, da bodo v njej
izvajali tudi rehabilitacije invalidov. Vse zelene trgovine so sicer
tipi socialnega podjetništva, v katerih zaposlujejo težje zaposljive
ljudi. Dosedaj pa še niso zaposlovali invalidov, ki morajo zaradi
duševne bolezni prej opraviti posebne rehabilitacije. Za piko na
i okolju bodo v trgovini možnost dali trem takšnim prebivalkam
vojniške občine. „Pri nas bodo lahko delali, ustvarjali in si gradili
dostojanstvo. Najbolj žalostno je, če bi ljudje radi delali, pa nimajo
kje.“
Nadgradenj
vojniške
zelene
trgovine je še nekaj.
Povezati
namreč
želijo
lokalne
ponudnike, ki tudi
sami radi ustvarjajo
ali znajo narediti
kaj
praktičnega.
Pripravljali bodo

Župan prejema vrednostni bon, ki ga bo podelil enemu od občanov
»Glede na to, da je ena gospa že pred otvoritvijo prišla sem s
kupom rabljenih stvari, me ne skrbi, da ideja ne bi zaživela,« je
povedal župan. V trgovini namreč ne bo mogoče predmetov, ki
so obnovljeni ali predelani iz starih, odsluženih reči, le kupiti po
simbolični ceni, temveč boste občani vanje lahko prinašali stvari,
ki bi jih morali zalučati v kanto za smeti, čeprav čutite, da jih je pa
»za smeti« vendar škoda.
Zgoraj opisani sta dve funkciji vsake zelene trgovine, vojniška
pa bo nudila še kup drugih storitev. V trgovini, ki premore kar
tri velike prostore, bodo tako lahko učencem nudili učno pomoč,
starejšim (in drugim) likali perilo, popravljali čevlje, starejšim
pomagali pri nakupih in podobno. „Trikrat tedensko bo z nami
26

Izdelki iz keramike
delavnice, s katerimi bodo pri otrocih razvijali ustvarjalnost, jim
pokazali praktična dela ter jih učili preko enostavnih poskusov. Za
vse, ki jih našteto ne bi pritegnilo, pa pripravljajo še „klepetalnice“.
Prisrčna otvoritev, katero so popestrili folklorna skupina OŠ
Vojnik, malčki iz vrtca Mavrica ter »Joškova banda« (slednji tudi
kot dober primer, kako iz odsluženega orodja narediti dobro
glasbilo), se je zaključila s humanitarno gesto. Socialno ogroženi
družini so predali bon v vrednosti 100 evrov. Vojniška trgovina je
namreč del znanega Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini,
kjer popravljajo tudi odvrženo pohištvo. Cene njihovega lično
renoviranega pohištva so namreč tako nizke, da si bo družina
lahko opremila celotno dnevno sobo.
Rozmari Petek
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Podreti, prenoviti ali …
Stari trg v Vojniku, samoten, tam odvija se samo promet, tu in tam
je kakšna trgovinica, sicer pa se je življenje preselilo pred Tušev center
v Vojniku. Nekoč je bil trg center dogajanj in življenja. To je tudi naša
kulturna dediščina, ki jo moramo ohranjati, oživeti kraj, predpogoj pa
je, da ga obnovimo, preoblečemo, prenesemo razne obrtne dejavnosti
nazaj in s tem naredimo tudi turistično privlačnega. Poglejmo čez mejo,
kako znajo naši sosedi izkoristiti vsak stari del kraja, vse se dogaja v
tem delu, novogradnje pa so v okolici. Seveda je to lahko dolgoročni
cilj, ki je povezan z obvoznico in sredstvi. Možna tudi evropska,
solastniška in občinska. Prav je, da pred tem, kar nam je ponujeno,
ne mižimo, in da obstaja nekdo, ki bi bil pripravljen organizirano in
sistematično prevzeti to vsebino, bodisi v okviru občine kot nosilca ali
kdo drug izven.
Za mnenje sem povprašal Arnolda Ledla, univ. dipl. ing.
arhitekure, ki mi je dejal:
Glede na aktualno prostorsko politiko se splača vprašati, kako
ravnati z obstoječim stavbnim fondom. Prevladuje mnenje, da
se obstoječih stavb ne splača prenavljati. Ocena je seveda »čez
palec« in se jo da demantirati. Zakaj?

Prvič:
Kakorkoli, ves čas je investitor »pod streho«, na suhem torej. Ne
začenja v blatu, pač pa tam, kjer je najbolj potrebno.

Drugič:
Vložek je ves čas usklajen s trenutno finančno situacijo.

Tretjič:
Ob pametnem pristopu je lahko poseg bistveno cenejši kot
novogradnja. Ker Slovenci mislimo, da je vsak, ki je kdaj prijel
zidarsko žlico, tudi že mojster zidar, imamo pač situacijo, ki ji
rečemo stavbni kaos. Ni treba, da sedete v avtomobil, poglejte
okoli sebe. Stavbni (ne)red vam pove veliko.

Četrtič:
vendar ne nazadnje. Stavbe so del našega osebnega in
kolektivnega spomina, zato jih ne gre vrednotiti le skozi njihovo
ekonomsko vrednost, pač pa se moramo zavedati njihove
preteklosti in jih spoštovati, tako kot starejše ljudi.

Kako torej?
Ko se odločite za poseg bodisi v obstoječe stavbe ali za
novogradnjo, prizidek, nadzidavo ali urejanje okolice, se
posvetujte s strokovnjakom. Ta vam naj svetuje, pripravi načrte,
pomaga pri izbiri mojstra ter vodi in nadzoruje dela na objektu.
Strošek je minimalen, učinek velik.
In vzemimo na znanje misel: »Moja hiša ni samo moja, je tudi
sosedova.«
Toliko v razmislek. Načel sem temo, za katero nam ne sme biti
vseeno, želim pa vaše mnenje, saj bomo le tako lahko pristopili k
začetnim idejam ali pa bomo še naprej čakali nove generacije, ki
bodo morda o tem razmišljale kot jaz, ki se skoraj dnevno vozim
skozi trg in gledam, kako bom varno zavil proti Tuševemu centru.
Jure Vovk
Foto J. Vovk
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Dan mobilnosti
V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je letos potekal med 16. in 22. septembrom, smo v občini Vojnik organizirali Dan mobilnosti. Vseevropski
projekt je že 10 leto zapored privabil k sodelovanju več kot dva tisoč evropskih mest, ki se zavedajo, kako pomembno je, da se uvedejo trajnostni
ukrepi na področju prometa.

Poleg sprejetja ukrepov (do zdaj je bilo v Evropi uvedenih preko
6.000 trajnih ukrepov) je cilj projekta spodbuditi prebivalce k
uporabi javnega prometa, kolesa oz. drugih prevoznih sredstev,
ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtomobilom in hkrati
spodbujajo skrb za naravo ter zdrav način življenja. V dolgoročni
razvojni strategiji, ki jo je sprejela Občina Vojnik, so predvideni
ukrepi z visoko okoljsko naravnanostjo. Skrb Občine Vojnik
za okolje so prepoznali tudi drugi. Občina Vojnik je tako že tri
leta zapored prejemnica naziva Planetu Zemlja prijazna Občina,
lani pa je prejela tudi priznanje za zasedbo drugega mesto na
natečaju »Najbolj zelena občina« ki ga organizira Fit Media v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem
občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. Naziv in priznanje
si je občina pridobila z uvedbo ukrepov trajnostnega razvoja,
kot so eko vrtec in šola, sofinanciranje malih čistilnih naprav,
gozdna učna pot Modrijanov v Vojniku, z energetsko varčnimi
programi: fotovoltaika, energetski pregledi in daljinski energetski
management javnih stavb ipd.
Od septembra v Vojniku deluje tudi Center ponovne uporabe.
V center lahko prinesemo stvari, ki jih sami ne potrebujemo več,
vendar so še vedno uporabne. Med drugimi ukrepi je Občina
Vojnik 20. septembra v duhu letošnjega slogana Evropskega tedna
mobilnosti »Prava smer je gibanje« organizirala Dan mobilnosti.
Smeri, v katere se želimo gibati v občini Vojnik, so zagotovo
povezane z zagotavljanjem čistega zraka, varovanja okolja,
spodbujanje gibanja v naravi in zdravega načina življenja. Dan
smo namenili različnim aktivnostim. Nekatere so bile povezane

z mobilnostjo, druge s športom, prav gotovo pa so bile vse
poučne. Naši najmlajši so spoznali delo policistov in reševalcev,
ustvarjali v delavnicah, posedali v avtomobilih iz prejšnjega
stoletja ter uživali v lutkovni predstavi. Starši, babice, dedki ter
vsi ostali so si lahko izmerili krvni tlak in sladkor, se preizkusili v
nordijski hoji, prav vsi pa so se lahko podali na gozdno učno pot
Modrijanov in se celo sprehodili skozi maketo debela črevesa ter
spoznali program SVIT. Glede na statistične podatke, ki pravijo,
da ima vsak drugi prebivalec v Sloveniji avto in da z osebnimi
avtomobili opravimo kar 26 milijard potniških km in veliko manj
npr. z avtobusi (3,2 milijarde potniških kilometrov) (Zlobec,
Žitnik: www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4952, 11. 10. 2012),
je dokaz, da je potrebno še veliko narediti na ozaveščenosti ljudi
o varovanju okolja.

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi
Dneva mobilnosti: Policijski postaji Celje in Policijski pisarni
Vojnik, Reševalni postaji Zdravstvenega doma Celje, Zdravstveni
postaji Vojnik, Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, AMZS-ju
za izvedbe programa Družinska ura, Ivanu Ravnaku za razstavo
oldtimerjev, Podjetju Vulco oz. Mariji Čaks za podarjene rutice za
prvošolčke, Športnemu društvu Socka za predstavitev nordijske
hoje, Psihiatrični bolnišnici Vojnik za izposojo palic za nordijsko
hojo, Turistično-kulturnemu društvu Globoče – Dedni vrh za
izvedeno lutkovno predstavo, Milici Kočevar za organizacijo
vodenega ogleda gozdne učne poti Modrijanov, članicam društva
MOST mladih za pomoč pri izvedbi ustvarjalnih delavnic in
Ireni Prezelj za zelo okusna jabolka. Hvala tudi gospodu Mirku
Krašovcu za čudovito jesensko dekoracijo odra.
Rebeka Dečman
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Ob prazniku občine Vojnik - Optimizem in
						 pripravljenost za skupno dobro
V četrtek, 4. oktobra 2012, ob 19. uri je bila v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi osrednja prireditev ob prazniku občine Vojnik. Prireditev so
popestrili Godba na pihala KUD Nova Cerkev, Štajerski rogisti, ansambel Vagabundi, Folklorna skupina Kulturnega društva Socka, Moški pevski
zbor KUD Nova Cerkev in Vesna Prevolšek, ulična umetnica. Program je povezovala Andreja Petrovič, življenje občine je predstavil župan Benedikt
Podergajs. Na prireditvi so podelili občinske grbe, županova priznanja in priznanja zlatim maturantom.
tudi tiste, ki vlečejo voz napredka v smeri boljšega in pravičnejšega
življenja občanov. »Trudimo se tudi v smeri, da bi bila ta današnja
prireditev in druge vsakoletne ob prazniku hvaležen poudarek
tistim, ki so del svojega življenja podarili širši družbeni skupnosti
– tudi današnji nagrajenci. In tako kot se prelivajo jesenske barve,
naj se občutki praznovanja prelijejo v novo uspešno leto za vse tri
krajevne skupnosti in našo občino,« je še zaključil.
Župan Beno Podergajs je najprej podelil priznanja zlatim
maturantom, ki so jih prejeli Sara Koprivnik, Saša Koprivnik,
Denis Ocvirk, Žiga Pušnik, Jožef Mark Škoflek in Melita Travnik.

Osrednje prireditve se je udeležilo veliko obiskovalcev
Župan Benedikt Podergajs je spregovoril o dosežkih občine
v preteklem letu in izpostavil vidnejše investicije, kot so nov
nizkoenergetski vrtec, gradnja nove telovadnice v Vojniku,
izgradnja prireditvenega paviljona na Frankolovem, mrliške
vežice v Črešnjicah itd. Ozrl se je tudi v prihodnost in izpostavil
pomembnejše načrte - dokončanje Občinskega prostorskega
načrta, prenovo gasilskega doma v Novi Cerkvi, kulturnega doma
v Vojniku in nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja v
vseh treh krajevnih skupnostih.
»Slovenija ječi v različnih krizah, morda je poleg finančne še
največji problem v nesposobnosti dogovarjanja in sprejemanja
hitrejših rešitev naše politike na vrhu. Slovenija ječi tudi v krizi
vrednot. V tem kolesju težav se vrti tudi naša občina in naša
prizadevanja. Tudi na nas in na naše bolj ali manj uspešno delovanje
v občini vplivajo vsa ta zunanja dogajanja. Toda še vedno se lahko
pohvalimo, da občinski svet dobro deluje in je v povprečju odločal
z visoko enotnostjo! Potrdim lahko, da občina normalno finančno
deluje, da je sicer vsak dan težje, vendar vemo do kam sežejo naše
možnosti. Res pa je, da se vsem ne da ustreči in da vsega takoj tudi
ni mogoče narediti,« je poudaril in izpostavil, da občina prepoznava

Ponosni zlati maturantje
Sara je obiskovala I. gimnazijo v Celju, po uspešno opravljeni
maturi se je vpisala na Fakulteto za farmacijo, program
kozmetologija. Svoj prosti čas namenja ustvarjanju in rekreaciji. V
prihodnosti si želi, da bi delala, kar jo veseli in uživala v razgibanem
in pestrem življenju.
Saša se je po končani Poslovno komercialni šoli Celje vpisala na
Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v Celju. V
prostem času rada bere in se druži s prijatelji. Njena želje je uspešno
zaključiti študij in se zaposliti.
Denis je po končani osnovni šoli šolanje nadaljeval na Srednji
šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju. Po opravljeni
maturi se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko v Mariboru, smer mehatronika. Je tudi aktiven član
Gasilskega društva Frankolovo, v prostem času pa zelo rad igra
harmoniko.
Žiga se je po končani osnovni šoli vpisal na Srednjo šolo za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju. Odličnemu uspehu
je letos dodal še nagrado iz državnega matematičnega tekmovanja.
Šolanje nadaljuje na Fakulteti za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. V prostem času se rad druži s prijatelji ob igri nogometa
ali košarke.

Folklorna skupina iz Socke

Jožef Mark je zlati maturant I. gimnazije v Celju ter dobitnik
zlatega Vegovega priznanja. Vsa štiri leta srednje šole je bil aktiven
v šolskem pevskem zboru in Oktetu Kajuh ter kot kitarist v rock
skupini. V želji po ustvarjanju in oblikovanju novih, inovativnih,
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delo na področju kmečkega turizma in promocijo
kraja ter občine.
Julijan Špes, Cesta v Šmartno - Vojnik, za 40-letno
petje v pevskih zborih, delo v Župnijskem svetu in
pomoč ljudem.
Pavle Leskovar, Vojnik, za večletno aktivno delo
v Vinogradniško vinarskem društvu Vojnik in v
Društvu upokojencev Vojnik.
Peter Babnik, Bezenškovo Bukovje – Frankolovo,
za uspešno vodenje Čebelarskega društva Vojnik in
dobro sodelovanje z Občino Vojnik.

tehničnih, umetniških in ljudem prijetnih stvaritev se je odločil
svoje izobraževanje nadaljevati na Fakulteti za arhitekturo v
Ljubljani.
Melita, zlata maturantka leta 1999, se je vpisala na Pravno
fakulteto v Mariboru in jo tudi uspešno končala. Ker pa je bila
njena želja postati vzgojiteljica, je opravila še tečaj predšolske
vzgoje na Ljudski univerzi Celje ter prakso v vrtcu Mavrica Vojnik
in tako junija letos ponovno maturirala. Trenutno je zaposlena v
družinskem podjetju.

Županova priznanja je prejelo 9 prejemnikov.

Hedvika Ida Trobiš, Stražica – Frankolovo, za
uspešno in požrtvovalno delo v Društvu upokojencev
Vojnik.
Maksimiljan Nezman, Bezenškovo Bukovje – Frankolovo, za
aktivno in strokovno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu
Frankolovo.
Župan je ob tej priložnosti Jožetu Kocmanu za njegovo delo
na področju varnosti ter preventive in vzgoje v cestnem prometu
izročil srebrni znak Agencije za varnost v cestnem prometu, ki mu
ga je dodelila omenjena agencija.
Med nekaj manj kot 500 prejetimi predlogi je Občinski svet
Občine Vojnik na predlog Komisije za volitve, imenovanja in
mandatna vprašanja potrdil 6 prejemnikov občinskih grbov.

Članice B Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev z
mentorjem za izjemne dosežke v gasilstvu.

Bronasti vojniški grb so prejeli:

Izletniška kmetija »Pri Marku«, Nova Cerkev, za vzdrževanje
tradicije gostinstva, promocijo kraja in občine ter aktivno
sodelovanje s krajem.

Oton Samec, Polže – Nova Cerkev, za ohranjanje kulturne
dediščine, promocijo Občine Vojnik in dolgoletno aktivno
sodelovanje s krajem.

Marija Aubreht Medved, Lemberg pri Novi Cerkvi, za dolgoletno
aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Lemberg in
Društvu upokojencev Dobrna.

Jože Korošec, Dol pod Gojko – Frankolovo, za dolgoletno
aktivno delo v Krajevni skupnosti Frankolovo in v Občini Vojnik.

Turistična kmetija Dobrotin, Tomaž nad Vojnikom, za uspešno

Hubert Kolšek, Vojnik, za dolgoletno uspešno vodenje Sveta
Krajevne skupnosti Vojnik in aktivno delo v kraju.
Prejemniki bronastega vojniškega grba (manjka Jože Korošec)
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Srebrna vojniška grba sta prejela:Podjetje MIK, d. o. o., Vojnik, ter Janez Pinter iz Frankolovega

Srebrna vojniška grba sta prejela:
Podjetje MIK, Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje,
d. o. o., Vojnik, za večletno uspešno delovanje v podjetništvu, s
katerim zagotavlja nova delovna mesta ter aktivno sodelovanje
z lokalnim okoljem. MIK Celje, d. o. o., se lahko pohvali tudi s
humanitarnostjo, saj že vrsto let na številne načine skuša pomagati
tistim, ki imajo v življenju manj sreče. Podjetje prav tako podpira
šport na vseh nivojih, od velikih do manjših klubov, od starejših do
mlajših igralcev.
Janez Pinter, Stražica – Frankolovo, za soustanovitev Prosvetnega
društva Anton Bezenšek Frankolovo in Moškega pevskega zbora
ter dolgoletno aktivno delovanje na kulturnem področju na
Frankolovem. Njegovo članstvo v društvih in organizacijah ni
le na papirju, temveč pomeni aktivno delovanje. Svoje naloge in
obveznosti prevzema s polno mero odgovornosti ter jih s svojim
delom, znanjem in ustvarjalnostjo vztrajno, vestno in natančno
izpolnjuje.

Zlati vojniški grb je prejel Anton Pešak.
Anton Pešak, Velika Raven - Nova Cerkev, za dolgoletno
posredovanje znanja učencem in vodenje na izobraževalnem
področju ter kulturno udejstvovanje na različnih področjih v
krajevni skupnosti.

pedagoškim znanjem pomembno prispeval k izobraževanju
svojih učencev, tako v Socki kot tudi v Novi Cerkvi. Pod njegovim
vodstvom je potekalo tudi delo na odrskih deskah, kjer je kot
režiser iger, ki so se vsako leto znova uprizarjale v graščini Socka
in kasneje v dvorani hmeljske sušilnice v Novi Cerkvi, skrbel za
kulturni razvoj kraja. Ena izmed njegovih strasti je tudi petje, saj je
eden izmed ustanoviteljev Moškega pevskega zbora Nova Cerkev.
Gospod Pešak ni bil le idejni vodja zbora, pač pa tudi njegova
gonilna sila. Občina Vojnik brez gospoda Pešaka ne bi imela tako
razširjene kulturne dejavnosti, kateri je namenil večji del svojega
življenja in časa. S svojim odličnim smislom za motivacijo je k
sodelovanju privabil tudi mnogo mlajših generacij.
Tjaša Podergajs
Foto: Matjaž Jambriško

Vsi aktualni dogodki se nahajajo
na spletni strani

Svojo poklicno pot je pričel kot učitelj v podružnični Osnovni
šoli Socka, kjer je bil kasneje tudi ravnatelj. V tem času je s svojim

Zlati vojniški grb je prejel Anton Pešak
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»Čujte, tovariš, a bi mi dali kako milijardo …«
Z zlatim občinskim nagrajencem Antonom Pešakom o zlatih časih, ko je bila pomoč sočloveku nekaj samo po sebi umevnega, ko so učitelji
podajali več kot le učno snov, ko je sodelovanje v kraju pretehtalo lastne interese.
rutico, čepico, slikali so se, pogoščeni so
bili. Proslave so bile bolj pogoste. Otroci
so imeli občutek za šolo tudi zato, ker so
skrbeli za svojo okolico. Kako je pa danes?
Videl sem, kako je hišnik obrezal jablano in
sam pobiral vejice, otroci, ki so imeli ravno
ta čas odmor, pa so nemoteno dirjali naprej.
Tudi nihče od učiteljev ni ničesar naredil
ali rekel. Če mu že reči ne sme, vsaj zgled
bi mu lahko dal in sam pomagal hišniku. Že
zaradi odnosa do starejšega človeka.«
Vidva z ženo sta vselej dajala dober
zgled. Za pomoč drugim sta žrtvovala
veliko ur.

V obrazložitvi letošnjega zlatega
občinskega nagrajenca Antona Pešaka z
Velike Ravni je našteto marsikaj. Večinoma
so predlagatelji poudarili njegov doprinos
na kulturnem in izobraževalnem področju.
Resda je bil velik. Bil je režiser, pevec,
eden od ustanoviteljev Moškega pevskega
zbora Nova Cerkev (v katerem še danes
neznansko uživa), učitelj, ravnatelj. V
očeh njegovih učencev, njihovih staršev in
krajanov pa je vedno bil predvsem Človek
z veliko začetnico. Ko prisluhneš njegovim
spominom, ki so tesno prepleteni s spomini
njegove žene Katice, katere drugo ime bi
sploh moralo biti Dobrota, se ti zazdi, da si
se znašel v pravljici …
Mlad učiteljski par (takrat še ne tudi
zasebno) je pred približno šestdesetimi
leti prišel v Socko. »Takrat je moral biti
učitelj glavni na vasi, zato sva bila vpeta
vsepovsod, v Rdeči križ, promet, socialo,
prosveto, komunalo. V tistem času smo
na primer naredili kup vodovodov, pa tudi
cest,« se spominja Pešak. Sama šola je bila
polna otrok. »Pobrala sva vse mejaše. Celo
iz Brdc nad Dobrno so hodili k nama v šolo,
šola v Novi Cerkvi pa je bila skoraj brez
otrok. Pri nas se je vedno nekaj dogajalo.
Polno smo imeli krožkov. Proslave za dan
žena smo že takrat popestrili tako, da so na
koncu vsi otroci imeli v rokah lončnice za
svoje mame. Po proslavi pa je bila zabava.
To so bili lepi časi.«
Današnji niso več tako idilični.
»Včasih so otroci radi hodili v šolo, ker
je bilo kup prireditev, nastopov, ki jih je
notranje polnilo. Tudi sprejem v pionirsko
organizacijo ni bil kar tako, saj so dobili
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»Midva sva se takoj povezala s krajem.
Poznala sva vse ljudi, ne le otroke, z vso
problematiko vred. Takrat so bili taki časi.
Menda si danes ne bi upal toliko narediti.
Naj opišem s primerom. Otroci so nama
zaupali, kako grozno je doma. Tudi hude
grožnje so bile izrečene, res, strašanske
stvari. Odpravila sva se k njim. Mame ni
bilo doma, ušla je. Pa sva jo poiskala in
jo pregovorila, naj se zavoljo otrok vrne
in da bomo pomenili skupaj. Ko smo
prišli domov, nisva vedela, ali bi stala
blizu vrat ali okna. Pa sva jih prigovarjala
in počasi pomirila, da je nekaj časa bilo
bolje. Pomagala sva jim tudi pri oblekah za
otroke in podobno.
Takrat si ljudem lahko pomagal pri vseh
nesrečah. Zbiranje denarja za pogorele ali
kaj drugega ni bil problem. Danes je veliko
nezaupljivih.«
Kaj pa samo šolsko delo. Kako drugačno
je bilo?

»Naj za primer navedem primer
petošolke, ki si v šoli v naravi ni znala
sama postlati postelje. Takšen je sodobno
vzgojen otrok, ki se mu ne sme ničesar reči,
ničesar ne zmore sam narediti. Mi smo pa
včasih z otroci šli v gozd in nabrali suhljadi
za ženičko, ki je bila prizadeta. To tudi
danes ne bi nikomur škodovalo. Kdaj boš
otroka začel pripravljati na življenje, če ne
že od malega? Stara vzgoja je naredila manj
škode kot današnja. Pa še ena razlika je.
Včasih je lahko šel na učiteljišče nekdo, ki
ima otroke rad. Kdo pa danes to kontrolira?
Pedagoškega olimpa ni več.
Pa tudi če si učitelj, če rad opravljaš
svoj poklic in želiš otroku dobro, mu boš
slabe stvari prepovedal ali ga odvrnil od
njih. Še starše boš poskušal spreobrniti, da
bodo stvari drugače tekle. Spomnim se še
ene družine, v kateri so med zakoncema
bili čudni odnosi. Ta mož je bil zelo
nejevoljen, ker nikakor ni mogel narediti
šoferskega izpita. Pa me je prišel prosit,
če bi pomagal. Skupaj sva predelala snov
in končno je naredil izpit. Človek, čeprav
je imel karakter človeka s srednjega veka,
ki se ga nikakor ni dalo opiliti, je bil
neskončno hvaležen. Enkrat kasneje se je k
meni prišla potožit njegova žena, ker jo je
pretepel in razbil celo kuhinjo. Šel sem tja
… Tako nesrečnega človeka, kot sem njega
naredil, še v življenju nisem videl. Tako mu
je bilo nerodno, tako se je opravičeval …
No, malo je zaleglo, počasi je postal malce
boljši mož.«
Videti je, da sta vedno ravnala
impulzivno v duhu pomoči sočloveku.
Nista nikoli pomišljala?
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»Klima je bila drugačna. Danes si morda
ne bi upal, da ne bi rekli, da se vsiljuješ, da
delaš proti njegovi volji. Včasih ti je človek
povedal, če rabi pomoč. In če je bil človek
v stiski, si seveda pomagal. Četudi si sam
pri tem tvegal. Enkrat sem šel na cesto v
taki poledici, da je ženo močno skrbelo
zame. Vendar soseda je iz bolnišnice
dobila telegram, da njen mož umira. Bil je
še mlad, plemenit mož, ki mu niso mogli
pomagati. Če je v tistih časih človek umrl v
bolnišnici, je to bil velik strošek. Zato sem
sosedo nemudoma odpeljal v Celje, da so
soseda še živega pripeljali domov.
No, niso pa vse zgodbe bile žalostne.
Takrat sem imel edini v vasi fička. Ko je
katera morala iti rodit, so pogostokrat prišli
pome, če bi jaz lahko peljal. Potem pa je iz
tega nastal že hec, da vsaka, ki jo pripeljem
do bolnišnice, z lahkoto rodi, ker sem jo
peljal po tej takrat še makadamski cesti.«
In če smo že pri veselih temah. Kako
pa vam je všeč v pevskem zboru? Prav

pevci so bili glavni pobudniki, da se vam
kot enemu od ustanoviteljev ob 40-letnici
zbora podeli ta častni naziv.
»To je tako vesela, zdrava družba, da
težko najdeš boljšo! Nikoli ni nobenega
kreganja, le eno čisto veselje. Ko smo
vadili še v župnišču, nam je župnik vedno
zakuril, da smo vadili na toplem. Zadnjič
je šel z nami na izlet in smo si ob devetih
zvečer pripravili sveto mašo. To je bilo res
nepozabno doživetje. Na mojo praznovanje
80-letnice sem prav vse povabil. Tudi
Šaleški oktet, v katerem prepeva moj vnuk.
Bilo je več kot odlično vzdušje. Prav vsi
smo uživali.«
Uživate pa baje tudi s čebelami. Tudi
zato so vam pevci podarili poseben panj,
na katerem je naslikan kar cel zbor.
»Čebele sem vedno imel. Panje sem
imel ob šolah, ker sva vedno stanovala v
šoli. Potem je prišla dilema, kam prestaviti
čebele. Pa je nekdo predlagal, da eni na

Veliki Ravni prodajajo domačijo, ker se
sami selijo na drugo domačijo v Vitanje.
Sem sva torej prišla zato, ker je bilo
potrebno čebele nekam prestaviti.«
Tukaj ste dočakali najvišje priznanje
občine. Kaj vam pomeni?
»Predvsem se ob tem spomnim na vso
delo za nazaj in mi je prijetno pri srcu.
Tega človeku nihče ne more vzeti. Kot ne
more vzeti spominov. Rad se na primer
spomnim na Tončka, fanta, ki je s starši
prej živel tukaj. (Bil je poseben fant, ki
bi moral hoditi v šolo s prilagojenim
programom, midva pa sva jih imela vedno
v običajnem razredu.) Vsako leto, ko je bil
v Socki kvartopirski turnir, je prišel naokoli
in rekel: 'Čujte, tovariš, a bi mi dali kako
milijardo?' Ni se spoznal na denar. Revež je
že umrl. Vem pa, da nama je bil hvaležen,
da sva ga normalno obravnavala. Kot
vsakega drugega.«
Rozmari Petek

Lokalna mladinska politika Ni mu vseeno
			za sokrajane
Mladinska politika ni politika mladih, ampak je politika za mlade.

Je ena najpomembnejših politik
v sodobni demokratični družbi,
saj se skozi njeno upravljanje v
smislu določanja ciljev in poti
do cilja odražajo po eni strani
vloga in položaj mladih, po drugi
strani pa uspešnost uresničevanja
nekaterih temeljnih ustavnopravnih načel v konkretni družbi (Senčur, 2012, str. 10). Mladinska
politika določa sredstva, načine in nosilce, potrebne za vključenost
mladih v družbo, torej gre za »usklajen nabor ukrepov različnih
sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja
integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje
skupnosti in ustreznih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter
delovanja mladinskih organizacij …« (Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju, 3. člen). Lokalna oblast je mladim najbližja,
zato ima pomembno vlogo pri spodbujanju vključevanja mladih
v lokalno politiko. Revidirana Evropska listina o vključevanju
mladih v lokalno in regionalno življenje obravnava naslednje
področne politike: politika preživljanja prostega časa mladih,
politika spodbujanja zaposlovanja mladih in znižanje stopnje
njihove brezposelnosti, stanovanjska politika in politika varovanja
okolja ter ureditve prometnih povezav, politika izobraževanja
in usposabljanja, politika mobilnosti in izmenjav, zdravstvena
politika, politika enakih možnosti, posebna politika za podeželje,
kulturna politika, politika uravnoteženega razvoja in okolja,
politika boja proti nasilju in kriminalu, politika nezapostavljanja,
politika spolnosti, politika dostopa do pravic in zakonov.
Vabimo vas, da izpolnite anketo, ki jo najdete na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik.
Rebeka Dečman

Odnos do starejših je vsak dan pomembnejši, saj nas razmere, v
kakršnih danes živimo, zaradi krize vse bolj prizadevajo. Kljub temu so
ljudje potrpežljivi in si na različne načine pomagajo.

Slavko Jezernik v družbi Marije in Viktorja
Tega se zaveda tudi Slavko Jezernik, predsednik KS Nova Cerkev,
ki ob nedeljah, ko ima čas, rad obišče starejše krajane na njihovih
domovih, da ugotovi, v kakšnih razmerah živijo, kako se počutijo
in preveri, ali potrebujejo kakršno koli pomoč.
To nedeljo se je ustavil na domačiji »Vrhovšek«, kot jim pravijo
po domače, sicer pa tu na Straži 8, živita Marija in Viktor Senič.
Oba sta kljub starosti še vedno aktivna in opravljata vsa dela še
sama. Vsak dan jih obišče bližnji sosed Jože Semečnik, po domače
»Zlaček«, in jima nudi pomoč, če jo potrebujeta.
Res zgledna medsosedska skrb in human odnos Slavka Jezernika,
predsednika KS Nova Cerkev, do sokrajanov, kajne?
Jure Vovk
Foto: J. Vovk
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Vojniški vinogradniki na IV. Pohodu od kleti do kleti
V lepem sončnem septembrskem dopoldnevu so se vojniški vinogradniki spet odpravili k svojim prijateljem. Tokrat jih je pot vodila v KS Vojnik
in Frankolovo ter, zanimivo, stopili so tudi na ozemlje občine Slovenske Konjice. Tokrat so bili gostje prijaznih gostiteljev družin: Bezovšek, Zajc,
Pohajač, Ribič, Drgajner, Šelih, Šibanc, Preložnik, Dajčman. Vse so pohodnike izjemno lepo sprejele ter pogostile. Kulinarične dobrote so bile
prava paša za oči in želodčke. Gospodarji pa so natočili najboljše kar premore njihova klet. VELIKA HVALA!

Gostitelja Dobrotinšek
Hodili so po res razgibani pokrajini. Travniki so lepo pokošeni,
njive in vrtovi skrbno obdelani, poslopja nova ali lepo obnovljena.
Ob po šolsko obdelanih vinogradih pa mnogo kje klopotec
naznanja bogato trgatev. Po zaselkih pa so kar na gosto posejana
lepa verska znamenja – križi in kapele. Vidi se, da tu živijo dobri,
prizadevni ljudje. Veliko mladih ljudi se je odselilo v dolino, a
rojstne domačije lepo obnavljajo ali zgradijo na novo. Verjetno
tudi za spomin na otroštvo in prednike. Tudi vikendaši so verjetno
veliko prispevali, da pokrajina ni zapuščena. Pohodniki so hodili
po stranskih poteh, tudi po strmih, že davno opuščenih kolovozih.
Sedaj so ceste boljše, tudi s povsem novo asfaltno prevleko.
V Malih Dolah so obiskali vinogradnika Francija Bezovška,
ki je bil med ustanovitelji društva. V tej zidanici je bil 23. 6.
2003 ustanovni občni zbor. Žena Tanja je že 10. leto neumorna
računovodkinja. Pred leti je tu mentor Roman Štabuc prikazal
pravilno saditev vinske trte (krasno uspeva).
Pri domačiji Martina Dobrotinška jih je pričakal lep zvok
harmonike in zimzelene Slakove melodije. Na Zgornjih Slemenah
je gospodar Miha Šelih (Kumšek) razložil pravilno sečnjo
kostanja. Sekali so samo med »veliko in malo mašo« tri dni po
polni luni. Bil je znan »cimerman« in izdelovalec vinogradniškega
kolja. Pravi, da je do sedaj izdelal več kot 500 tisoč kolov, največ
za Agrokombinat in Vinag Maribor. Kljub visoki starosti 84 let
po naročilu še vedno pripravi kolje. Občudovali so mladega
fanta (bodoči gospodar?), ki je z veliko vnemo opisoval delo z
goseničarjem na izjemno strmem terenu vinograda Ivana Šibanca.
Opazili so tudi staro vinsko zidanico. Po izdelavi oken mora
biti zelo stara. Vinogradniki upajo, da jo bodo lastniki s pomočjo
občine ohranili za zanamce. Zadnja postaja prijetnega pohoda pa
Pohodniki »Od kleti do kleti«
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Gostitelj g. Ribič
je bila v Kladnartu pri Francu Dajčmanu. On letos zavzeto skrbi
za TRTO, ki letos spet komaj čaka trgače na čelu s slovensko
vinsko kraljico, da potrgajo njenih več kot 20 lepih grozdov. Iz
tega grozdja bosta društvena kletarja Miran Kovač in Peter Martič
stisnila mošt, vino pa na to natočila v 0,2-litrske stekleničke kot
jubilejno vino ob 10. obletnici vinogradniškega društva.
Ko so ustanovitelji društva Mirko, Franci, Vanč, Jože, Pavle
in drugi gledali šolsko obdelane vinograde, lepo urejene kleti s
pretežno kovinsko posodo, na stenah pa napisane vinske reke,
obešene like zavetnikov svetega Urbana in Martina ter lepo
okvirjena priznanja - medalje in »brentače« za nagrajena vina
- jim je bilo toplo pri srcu. Njihov cilj – ideja dvigniti raven
vinogradništva in kletarstva tudi v domačem okolju - je uresničen!
Zanimivo, da je bila to soboto trgatev v vinorodni deželi Podravje
na višku. Pohodniki pa niso srečali nobenega trgača. Verjetno so
upoštevali nasvet mentorice Tadeje Vodovnik: »Ne trgajte takrat
kot sosed, ampak ko je grozdje tehnološko zrelo!«
Za zaključek pa nas je neumorni društveni organizator Miran
Kovač s traktorjem zapeljal v dolino. Pri treh križih so nas čakali
avtomobili.
Vinogradnik Dolči Videnšek pravi, da smo v lepi pokrajini lepo
urejenih vinogradih in kleteh, z obiskom pri izjemnih gostiteljih
ter druženjem s prijatelji doživeli prelep jesenski dan. Vse to nas
je navdalo s pozitivno energijo.
Naj bo tako tudi na V. pohodu v letu, ko društvo praznuje 10.
obletnico plodnega delovanja. SE VIDIMO!
Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03,
18/04, 47/06, 45/08, 57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
114/06, 11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08 in
8/10), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – ZSVUPB2) in sklepa Občinskega sveta Občine Vojnik, sprejetega na
16. redni seji dne 20.9.2012

OBČINA VOJNIK,
Keršova 8, Vojnik
objavlja

vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku
30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni
v najemno pogodbo za tržno stanovanje skladno z 90. členom
Stanovanjskega zakona.
Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje
prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade
pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika, lahko najemnik od
najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in
ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno
najemnino.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ
V NAJEM za leta 2013-2015

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 55 m²,
točkovano s 320 točkami, je znašala najemnina v mesecu avgustu
2012, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov,
približno 180 EUR.

1. PREDMET RAZPISA

1.3. Površinski normativi

1.1. Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo
neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali na novo pridobila
v letih 2013, 2014, 2015 v najem. Število dodeljenih stanovanj bo
odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih
2013-2015 oziroma do objave novega razpisa.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9.
členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(v nadaljevanju: Pravilnik) oproščeni plačila lastne udeležbe in
varščine.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji
površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila
lastne udeležbe in varščine
od 20 m² do 30 m²
nad 30 m² do 45 m²
nad 45 m² do 55 m²
nad 55 m² do 65 m²
nad 65 m² do 75 m²
nad 75 m² do 85 m²

Na prednostno listo se bodo uvrstili prosilci, ki bodo izpolnjevali
dohodkovni kriterij iz točke 2.2.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega
in gornjega razreda povečajo za 6 m².

Stanovanja bodo na območju Občine Vojnik. Najemniki bodo
najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja,
oddanega v najem. Lastnik stanovanja lahko odpove najemno
pogodbo iz razlogov in pod pogoji, določenimi v 103. členu
Stanovanjskega zakona, še zlasti, če najemnik redno ne plača
najemnine v roku, ki ga določa najemna pogodba.

Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše stanovanje, če se
upravičenec s tem strinja ali če to želi.

1.2. Neprofitna najemnina

2. RAZPISNI POGOJI

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08
in 62/2010) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času
sklepanja najemne pogodbe.

2.1. Splošni pogoji

Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane
neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, oziroma drugim
predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet
let preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja.
Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred
preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega
stanovanja pridobiva najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih
zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov, v skladu z
zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti
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Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi večje stanovanje, če se
upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2
lahko obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem morajo
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
- da so državljani Republike Slovenije,
- da imajo stalno prebivališče na območju občine Vojnik,
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja
ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega
stanovanja, razen če morajo to stanovanje po zakonu oddajati v
najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja
(točka 2.3.),
- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2011
gibljejo v mejah, določenih v 2.2. točki razpisa,
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- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega
neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega
postopka.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so
tudi:
- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih
domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Vojnik;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali
trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča,
če imajo na območju občine Vojnik možnosti za zaposlitev ali
imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju
– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne
pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po
pravilniku.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če
dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011 ne presegajo v preglednici pod to točko določenih odstotkov
od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju
znašala 987,39 EUR.
Prosilci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki ne presegajo
dohodka gospodinjstva, določenega v spodnji preglednici, so
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine.

Velikost
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

DOHODEK
Meja neto
dohodka
%
v EUR
90 %
do 888,65
135 %
do 1.332,98
165 %
do 1.629,19
195 %
do 1.925,41
225 %
do 2.221,63
255 %
do 2.517,84

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica
nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo
neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni
dolžnosti pri Davčni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto
dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje.
2.3. Premoženje gospodinjstva
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega
premoženja (vse drugo premično ali
nepremično premoženje v državi in tujini razen premoženja po 3.
alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali drugega družinskega
člana ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega premoženja,
ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja
15.148,80 EUR
18.515,20 EUR
23.564,80 EUR
27.604,48 EUR
31.980,80 EUR
35.347,20 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja
se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost
točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom
uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov,
predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
3.1. Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg
kriterijev iz prejšnjega odstavka se v skladu s 6. členom Pravilnika
upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: mladi
(udeleženec razpisa ni star več kot 30 let, za starost 30 let šteje 30
let, dopolnjenih v letu razpisa ) in mlade družine (v primeru družin
z najmanj enim rojenim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni
star več kot 35 let, za starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v
letu razpisa); družine z več otroki; invalidi in družine z invalidnim
članom; družine z manjšim številom zaposlenih; državljani z
daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki;
žrtve nasilja v družini; osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.
Točkovanje prednostnih
pod točko 3.3.

kategorij

prosilcev

je

določeno

3.2. Dodatni pogoji
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem zapisnik določa še dodatna pogoja in kriterija:
- STALNOST BIVANJA PROSILCA NA OBMOČJU OBČINE
VOJNIK:
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1971 dalje, ker
za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem
bivanju na območju občine Vojnik. Upošteva se število let,
dopolnjenih v letu objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega
bivanja na območju občine Vojnik se doba stalnega bivanja sešteva.
- UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO NA PREJŠNJIH
RAZPISIH
Dodatne točke bodo lahko pridobili prosilci, ki so že sodelovali
na prejšnjih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Vojnik in se uvrstili na prednostno listo, vendar niso
pridobili pravice do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
glede na število razpisanih stanovanj.
Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je podrobneje določeno
pod točko 3.3.
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3.3. Točkovanje
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji, opredeljeni v
točkah 3.1. in 3.2., se točkujejo z naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV:
1. Mladi (prosilec do 30 let)
2. Mlade družine (prosilca do 35 let, najmanj en
rojen otrok)
3. Družine z večjim številom otrok – najmanj 3 oz.
več otrok
4. Invalidi in družine z invalidnim članom
5. Družina z manjšim številom zaposlenih (točkuje se
samo v primeru, ko je družina najmanj 3-članska in
je zaposlen samo 1 družinski član oziroma nihče v
družini ni zaposlen)
6. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še nimajo
ustrezno rešenega stanovanjskega problema (moški
nad 13 let, ženske nad 12 let)
7. Žrtve nasilja v družini
8. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
OPOMBA: Kriterija iz točke 1. in 2. se
izključujeta

število
točk
60
80
60
80
60

80
80
60

število
DODATNI POGOJ:
točk
STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK
nad 5 do 10 let
20
nad 10 do 15 let
40
nad 15 do 20 let
60
nad 20 let
80
UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH
1 uvrstitev na prednostno listo

30

2 uvrstitvi na prednostno listo

50

3 ali več uvrstitev na prednostno listo

130

4. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis, v času uradnih ur od 20. 11. 2012 dalje v tajništvu
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini
4,54 EUR za vlogo in 18,12 EUR za izdajo odločbe po tarifni
številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 42/07 – ZUT-UPB5,126/07 in 106/10), kar znaša 22,66
EUR. Upravno takso v znesku 22,66 EUR se plača v blagajno
na sedežu Občine Vojnik ali nakaže s plačilnim nalogom na
transakcijski račun za plačilo takse številka: 013395390309168,
ref 11 76392-7111002 – Občinske upravne takse, katerega
fotokopija se priloži vlogi.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25.
členu Zakona o upravnih taksah. Status upravičenca dokažejo
taksni zavezanci s pravnomočno odločbo o dodelitvi denarne
socialne pomoči, denarnega dodatka po predpisih socialnega
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varstva oziroma nadomestila za invalidnost po predpisih, ki
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb, ali z
drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,66
EUR bo razpisnik sprejemal v tajništvu Občine Vojnik OD
26.11.2012 DO 28.12.2012, in sicer:
v ponedeljek od 8. do 12. ure,
v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure ter
v petek od 8. do 12. ure.
Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Šteje se, da je
vloga pravočasna, če je zadnji dan roka za prijavo oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v tajništvu
Občine Vojnik.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo
v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
K izpolnjeni vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2.
in 3., druge listine pa, če se nanašajo na njihov primer in/ali na
njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
- izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter
nazivih njihovih izplačevalcev, za leto 2011 (osebni dohodek,
pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina,
denarna socialna pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.);
- dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2011, če v preteklem
koledarskem letu ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
- izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3.
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
- najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri
starših ali sorodnikih;
- dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička
ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za
invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem;
- izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel
v najemu neprofitno stanovanje;
- potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali
zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana
(izda Zavod RS za zaposlovanje);
- dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
- dokazilo o kvaliteti bivanja (starejša stanovanja s pomanjkljivimi
oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, vlažna
oziroma premalo osončena stanovanja, stanovanja s povsem
nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd.) – točkovalni
zapisnik;
- utesnjenost v stanovanju – v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri
starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi
oziroma v souporabi;
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- kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju
zunajzakonske skupnosti;
- izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
- potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
- zdravniško potrdilo o nosečnosti;
- odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje
neprimerne stanovanjske razmere);
- dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec)
– potrdilo, da je preživnina neizterljiva, oziroma odločbo o
prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
- potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski
član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno
vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe;
- dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma
Zavoda za zaposlovanje);
- izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja
prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi
razmerami;
- odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne
osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno
motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
- strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih
organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča,
centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in
ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
- odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
- izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na območju občine
Vojnik;
- izjavo o vsaj 1x sodelovanju na prejšnjih razpisih za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem v Občini Vojnik.
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali
kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk
osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki
štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem
primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu
članov gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom pridobil
razpisnik od pristojnega državnega organa, podatke o obdavčljivih
in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk
podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci
neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva
iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih
odločb davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih
dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo
podatke o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih,
o dohodkih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri

uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih za socialno
varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri
obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva
in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki
razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku
navedene podatke pridobivajo od davčnega organa v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno
posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih
in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za
prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za
pridobitev neprofitnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od
30 dni od objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega
roka udeležencem razpisa ne vrača.

5. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.
V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije
zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni
na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim
številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega
stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno bivanje dalj časa na
območju občine Vojnik.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po
zaključku javnega razpisa. Zoper odločitev razpisnika je dopustna
pritožba na župana, ki bo o njej odločil v 2 mesecih po prejemu
popolne pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na
prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj, javno objavil
na enak način kot razpis. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene
najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Uspelega upravičenca, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe
ne odzove, se črta s seznama prednostne liste upravičencev do
najema neprofitnih stanovanj.
Od razpoložljivih stanovanj v letih 2013-2015 se bodo stanovanja
dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje
površinske normative, navedene pod 1.3. točko razpisa.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril,
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če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega razpisa
za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na
upravičenost, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s
seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, v času uradnih ur:

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje urejene v
razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem in Stanovanjskega zakona.

petek: od 8.00 do 12.00

ponedeljek: od 8.00 do 12.00,
sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 ure,
ter na telefonski številki 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek).
Vojnik, 18.10.2012
Številka: 3523-0012/2012/1 (7)
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

USTANOVA – ZAVOD

POŠTA VOJNIK
Celjska cesta 10 3212 Vojnik
BANKA CELJE D.D., AGENCIJA VOJNIK
Celjska cesta 29 3212 Vojnik
DEŽELNA BANKA, POSLOVALNICA VOJNIK
Celjska cesta 24b 3212 Vojnik
LEKARNA VOJNIK
Keršova 1 3212 Vojnik
KNJIŽNICA VOJNIK
Prušnikova 5 3212 Vojnik

ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK
Keršova 1 3212 Vojnik
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DELOVNI ČAS

Ponedeljek – petek:
08.00 – 11.30 14.30 – 18.00
Sobota:
08.00 – 11.00
Ponedeljek – petek:
08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Ponedeljek – petek:
08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Ponedeljek – petek:
08.00 – 18.00
Sobota:
08.00 – 12.00
Ponedeljek, sreda, petek:
12.00 – 19.00
Torek, četrtek:
09.00 – 14.00
Prva sobota v mesecu:
09.00 – 12.00
24. in 31. december:
09.00 – 12.00
Ambulanta 1 Đorđevič Stevan, dr. med., spec.spl. in urg.med.
Ponedeljek, sreda, četrtek, petek:
07.30 – 14.30 Torek: 13.00 – 20.00
Ambulanta 2 Rak Alenka, dr. med., spec.spl.med.
Ponedeljek, torek, sreda, petek:
07.30 – 14.30
Četrtek:
13.00 – 20.00
Ambulanta 3 Prim.asist. Govc Eržen Jana, dr.med., spec.spl.med.
Ponedeljek:
13.00 – 20.00
Torek, sreda, četrtek, petek:
07.30 – 14.30

Šole in vrtci
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Novo šolsko leto na OŠ Vojnik
V prvih dveh mesecih novega šolskega leta se je za učence in za zaposlene zvrstilo mnogo dogodkov, ki so naredili pouk in dogajanje na šoli
zanimivejše.
Cankarjevega doma so ob programu, ki je zasnovan kot sprehod
skozi simfonični orkester, prisluhnili koncertni matineji Orkestra
Slovenske filharmonije. Uspešno pa so sodelovali tudi v šolskem
projektu »Naša knjiga«, kjer so pisali, risali vsak svoj del skupne
razredne zgodbe. Barbara Ojsteršek Bliznac je zapisala: »Ob
pregledu vseh razrednih knjig, ki so nastajale kar tri mesece, se
je komisija v sestavi Milene Jurgec, Gregorja Palčnika in Barbare
Ojsteršek Bliznac odločila, da so vse knjige odlično napisane in
narejene ter zaslužijo pohvalo. Učenci so s skupinskim delom
dokazali, da so sposobni ustvariti odličen skupni izdelek. Tako so
nastale štiri knjige, ki so na ogled v šolski knjižnici.
Devetošolci pa so bili na ekskurziji na Goričkem, kjer so ob
predstavitvah značilnosti pokrajine, stavb, izročila utrjevali in
poglabljali svoje znanje o tem delu Slovenije.
Matematične delavnice
Za učenci in učitelji sta prva dva meseca šolskega leta, ki sta
bila na OŠ Vojnik pestra z dejavnostmi, s katerimi se popestri pouk
ali pa se vanje tudi izven rednega pouka s skupnim sodelovanjem
vključujejo učitelji in učenci.
Prvi šolski dan je bil najbolj poseben za najmlajše učence
šole. Da nekateri stopajo na osnovnošolsko pot pogumno, drugi
pa nekoliko bolj plaho, so jim v kulturnem programu prikazale
njihove učiteljice in vzgojiteljice, ki so z nastopom presenetile in
opogumile ter zaželele, da bi se vsi v šoli dobro počutili, za kar sta
poskrbeli tudi ravnateljica Majda Rojc in pomočnica Olga Kovač,
ki sta prvošolce sprejeli v šolsko skupnost ter jih opremili s kapo
z znakom šole in rumeno rutico za varno pot. Ob vstopu v razrede
pa je nove šolarje čakalo sladko presenečenje in darilce - lutki
Lili in Bine, ki jih bosta skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicama
spremljala po poti učenosti.
V mesecu septembru so si osmošolci v Ljubljani ogledali
razstavo Razkrita telesa. Po besedah Edija Fidlerja so bili učenci,
ki so to razstavo obiskali, zadovoljni, nekateri celo navdušeni.

V novem šolskem letu je potekala tudi prva zbiralna akcija
papirja, s katero se goji ekološka osveščenost.
Učenci, ki imajo radi matematični izzive, so se udeležili prve
matematične delavnice v tem šolskem letu.
Veliko učenk in učencev šole je reševalo naloge šolskega
tekmovanja iz logike. Letos pa je bila OŠ Vojnik tudi gostiteljica
državnega tekmovanja iz logike, ki je na šoli potekalo 20. 10.
2012. Na to tekmovanje so se uvrstili tudi štirje učenci OŠ Vojnik.
Že drugo leto zapored je bil na POŠ Socka izpeljan naravoslovni
tabor za petošolce, kjer so učenci spoznavali živalski svet gozda,
ustvarjali v delavnicah in se družili.
Tudi letos so se trije naši učenci družili s sovrstniki v projektu
Mirno morje.
V tednu otroka je bilo izvedenih več delavnic. Učenci razredne
stopnje so ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah, kjer so uporabljali
jesenski material. Na prvem športnem dnevu so se pomerili v
atletskih disciplinah. Obiskal pa jih je tudi čarodej Andrej«, ki jim
je s čarovnijami popestril del dopoldneva v tednu otroka.
Lidija Eler Jazbinšek

Učencem je bilo všeč tudi, da jih je med razstavljenimi telesi
vodil »elektronski audio vodič«.

Foto: Fotogalerija OŠ Vojnik

Tudi šestošolci so bili v Ljubljani. V Gallusovi dvorani

Mirno morje
Devetošolci na Goričkem
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Vaja evakuacije
na Osnovni šoli Vojnik
V soboto, 29. 9. 2012, smo imeli v šoli vajo evakuacije iz objekta
v primeru požara v kuhinji.

Mladinski pevski zbor
OŠ Vojnik na intenzivnih
pevskih vajah
Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik so imeli tri dni
intenzivne pevske vaje v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v
Gorenju nad Zrečami.

Gasilska avtolestev v akciji
Vaja evakuacije je za šole obvezna, saj obstaja veliko variant
evakuacije iz šolskega objekta, ker se učenci vsako uro menjujejo.
Vaja je bila napovedana. Ob 9.30 se je oglasila sirena, ki je
oznanila, da je prišlo do požara v kuhinji. Evakuacija je potekala
mirno in po načrtih.
Učenci so bili na razrednih urah seznanjeni z evakuacijo, s
potekom evakuacije iz prostorov in nevarnostmi, do katerih lahko
pride.
Težava je v tem, da imamo zbirna mesta za učence oddaljena,
saj je v šolski okolici vse pozidano in stara zbirna mesta ne veljajo
več.
Evakuacijo smo izvedli učitelji in delavci šole, na pomoč so
prišli gasilci PGD Vojnik, ki so opravili notranje in zunanje napade
ter pregledali šolske prostore. Uporabili so ves vozni park.

Pevci na vaji
V petek, 19. 10. 2012, se je po pouku 58 učencev odpeljalo v
Gorenje nad Zrečami, kjer so se do nedelje intenzivno pripravljali
na letošnje pevske nastope, ki jih čakajo. Vodila jih je zborovodkinja
Emilija Kladnik Sorčan, kot korepetitor je sodeloval Aleš Kolšek.
Pevci so bili zelo delovni in so se dobro pripravili, saj jih letos
čaka srečanje s češkimi prijatelji pri nas.
V prostem času so se dobro razgibali na igrišču pri domu.
Prvi večer so pripravili zanimive predstavitve z avtoportreti,
naslednji večer pa so se imeli veselo na večerni zabavi z ˝DJ-em
Koleščkom˝. Podeljene so bile številne nagrade. Razveselili so se
obiska ravnateljice Majde Rojc. Pevci so se veseli, a tudi malo
utrujeni vrnili domov v nedeljo popoldne.

Vaja z vedrovko
Po vaji sta gasilki pripravili tri poligone za vajo z vedrovko.
Učenci so navdušeno sodelovali in z vodo zbijali tarče. Lahko
rečemo, da je vaja zelo uspela, vsakokrat pa se vsi skupaj naučimo
kaj novega.
Milena Jurgec
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Predstavitev z avtoportreti
Milena Jurgec
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Petošolci OŠ Vojnik o Evropski uniji
V mesecu oktobru sta se na Osnovni šoli Vojnik v obeh petih razredih izvedla dva kviza na temo poznavanja Evropske unije (EU).
treh oblikah vprašanj, in sicer tipa drži-ne drži, tipa več možnih
odgovorov in tipa ugnezdenih odgovorov. Učitelja sta ponudila
tudi odprte tipe vprašanj, ki so za to stopnjo učencev zahtevnejši,
a spodbujajo kulturo razprave in strpnosti do različnih mnenj.
Na drugi strani so učenci izkazali presenetljivo veliko mero
znanja, predvsem pa visoko stopnjo motiviranosti in interesa za
usvajanje novih znanj o EU. Odgovarjali so na vprašanja v okviru
petih vsebinskih sklopov: nastanek EU, simboli EU, članice EU,
Slovenija v EU in živim v EU. Najboljše se jim je EU približala
prek praktičnih primerov iz njihovega življenja: potovanj po
Evropi, prebranih knjig evropskih avtorjev ter šolskih projektov
Dodatni sadni obrok in Mleko za zdravje ter s primerom gradnje
telovadnice v Vojniku, ki jih sofinancira EU.
»EU v šoli.«
Izvedla sta ju učitelja Jure Štokovnik (19. oktobra) in Polona
Ahtik (25. oktobra) kot sodelujoča v evropskem projektu
»Inovativno poučevanje za kontinuirano učenje o evropski
integraciji« ali na kratko »EU v šoli«.

Zahvaljujem se osnovni šoli, da je bila pripravljena sodelovati
v projektu, predvsem pa učiteljema Poloni Ahtik in Juretu
Štokovniku, ki sta aktivno pripevala k uresničevanju ciljev
projekta z izvedbo učnega eksperimenta – kviza. Ne nazadnje gre
zahvala tudi nadebudnim mladim državljanom EU, ki so poleg

Projekt izvaja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
pod vodstvom akademske koordinatorke doc. dr. Ane Bojinović
Fenko, sofinanciran pa je iz evropskih sredstev v okviru Programa
Jean Monnet Vseživljenjsko izobraževanje.
Cilj tega enoletnega projekta je približati EU državljanom Unije,
predvsem pa učitelje in učence osnovnih in srednjih šol socializirati
v potrebo in korist izobraževanja o EU skozi vse življenje. Učenci
petih razredov na OŠ Vojnik so najprej pod vodstvom omenjenih
učiteljev en dan spoznavali EU, nato pa so ob mojem obisku
izvedli evalvacijo in utrjevanje znanja.
Učitelja sta se zelo potrudila in jim pripravila inovativne
didaktične pristope za spoznavanje novih vsebin o EU, na primer
izdelavo skupinske zastave na evropsko temo, poučevanje prek
interaktivne projekcije na platnu, individualno in skupinsko delo
ob delovnem listu, uporaba spletnih iger, delo ob besedilu in
slikovnem materialu ter primerih iz prakse (npr. pregledu evrskih
kovancev iz razrednega šparovca). Kviz kot inovativna metoda
poučevanja je bil skladno z usmeritvijo projekta uporabljen v

Koliko poznam EU?
znanja pokazali tudi svojo domišljijo in podali predlog za novo
pristojnost (nalogo) EU: »da bi EU plačevala naše položnice«.
Ana Bojinović Fenko

Mamma mia
Učenci in učitelji OŠ Frankolovo smo bili navdušeni nad čudovito glasbeno predstavo Mamma mia, ki so nam jo v angleškem jeziku predstavili
učenci OŠ Petrovče.
V petek, 5. 10. 2012, smo šli učenci od 6. do 9. razreda v Žalec na ogled glasbene predstave Mamma mia. Predstavo so nam v
angleškem jeziku pripravili učenci OŠ Petrovče. Predstava mi je bila všeč, saj je bila zanimiva. Očitno je bilo, da so učenci vadili zelo
dolgo, saj so se morali naučiti peti, igrati in plesati.

Monika Majcen, 9. r.
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Obiskal nas je policist
V torek, 18. septembra, nas je obiskal rajonski policist Danilo Ungar.
Z njim smo se pogovarjali o varnosti v prometu.
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Uspešna atletinja
		na OŠ Frankolovo
Učenka 9. razreda Barbara Pušnik se je na tekmovanjih v septembru
odlično izkazala in osvojila cel kup medalj.

Učna ura o obnašanju otrok na cesti s policistom Danilom Ungarjem
Kar nekaj stvari smo že vedeli, npr. zakaj nosimo rumeno rutico,
kje prečkamo cesto, kako in kje moramo sedeti v avtu … Obljubili
smo mu, da bomo ob mraku in ponoči nosili svetla oblačila in
uporabljali kresničke, ki nam jih je podaril. Na varnost v prometu
bomo spomnili tudi svoje starše.
Policist Danilo nam je predstavil tudi »opremo« policista in
policijski avto. Povedal nam je, kdaj lahko uporablja sireno in
utripajoče luči.
Na koncu so se nam, prvošolcem, pridružili še drugošolci in
tretješolci. Skupaj smo se zbrali pred šolo in se sprehodili po vasi,
upoštevajoč vsa prometna pravila. Skupaj moramo namreč skrbeti
za našo varno pot v šolo.
Hvala policistu za njegov obisk in skrb za našo varnost.
Učenci 1. razreda POŠ Socka z učiteljico Majo

V teku na 100 metrov ima
osebni rekord 13.02 sekundi
kljub nasprotnemu vetru.
Po uspehu na državnem
tekmovanju se je nadarjena
učenka vključila v atletsko
društvo Kladivar Celje
in pod mentorstvom Tine
Jurček začela s treningom
teka v kategoriji U16.
Svoj talent je potrdila
na vseh tekmovanjih, ki
se jih je udeležila. Na
področnem tekmovanju v
Slovenj Gradcu je devetega
septembra
v
štafeti
4x100 m osvojila odlično 1. mesto. Na državnem tekmovanju v
Domžalah je 22. septembra v štafeti 4x100 m osvojila 2. mesto.
Na mednarodnem tekmovanju v Rijeki je 28. septembra v štafeti
4x100 m osvojila 3. mesto. Na vseh tekmovanjih je pokazala,
kaj pomeni beseda hitrost na Frankolovem. Barbari za odlične
rezultate čestitamo in ji želimo še veliko uspehov na prihodnjih
tekmah.
Sošolci 9. razreda in razrednik Branko Dragar

Iz Nove Cerkve peš na obisk v Šmartno v Rožni dolini
Tokratni prvi športni dan učencev POŠ Nova Cerkev je bil namenjen jesenskemu pohodu in prijetnemu druženju z našimi vrstniki na podružnični
šoli v Šmartnem v Rožni dolini.
V lepem sončnem jutru smo se najprej povzpeli do Rožnega
vrha, kjer smo se malce okrepčali, da smo si nabrali moči še za
spust v dolino. Imeli smo srečo in ob poti nabrali tudi okusne
dežnikarice, ki so končale kar v nekaterih želodčkih. Na poti so
nas prijazno postregli še s sokom in napolitankami.
Na cilju v Šmartnem
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Naši prijatelji iz Šmartnega pa so nas pričakali na šolskem
igrišču, kjer smo se pomerili v nogometu. Na koncu smo se vsi
skupaj posladkali s sladoledom.
Petra Ofentavšek
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Teden otroka na POŠ Socka
Teden otroka na POŠ Socka je bil namenjen popestritvenim dejavnostim. Na naši šoli se je začel že kar v soboto, ko smo imeli športni dan.
smo še airedalskega terierierja Orsa, ki je potrpežljiv, prijazen
in dober čuvaj, in pa kužka Nela, ki je državni prvak v športni
kinološki disciplini Rally Obedience. Pokazal nam je kar nekaj
veščin, ki jih zares obvlada. Otroci smo mu lahko metali žogo,
katero jo je odbijal. Z njim smo se šli pravo malo odbojko. Lastnik
posameznega psa nam je povedal značilnosti pasme, kako je
potekalo učenje psa, kaj pes rad počne, kaj rad je, koliko gibanja
potrebuje … Na koncu smo kužke lahko božali in se z njimi
crkljali. Najlepša hvala Kosmatim smrčkom, ker ste nas obiskali
in nam polepšali dan.

Kosmati smrčki so postali naši prijatelji
Ukvarjali smo se z atletiko. Tekli smo na 600 in 60 metrov,
skakali v daljino in metali žogico ter žvižgača. Na koncu je sledila
podelitev priznanj najboljšim v posamezni kategoriji.
V ponedeljek je učence od 1. do 3. razreda obiskala zobna sestra
Karolina Praprotnik. Naučila nas je pravilno umivati zobe, nam
povedala, kako lahko za zobe skrbimo tudi s pravilno prehrano in
pijačo. Tekmovanje za naj zobke se tako začenja. Obljubili smo ji,
da bomo za svoje zobe res kar najbolje skrbeli.
V četrtek nas je čakalo presenečenje. Po malici se je na našem
šolske igrišču pojavilo pet kužkov, in to ravno na svetovni dan
živali. Obiskali so nas Kosmati smrčki. Kosmati smrčki so skupina
za aktivnosti in terapijo s psi. Vsak član Kosmatih smrčkov
je v prvi vrsti ljubitelj živali, predvsem psov. Kosmati smrčki
z namenom aktivnosti in terapije s psi obiskujejo domove za
ostarele, vrtce, šole, tudi šole s prilagojenim programom, centre
za varstvo odraslih ipd., skratka vse ustanove, ki si tega želijo in
se trudijo kvaliteto življenja svojih varovancev dvigniti na višjo
raven. Z nastopi in predavanji izobražujejo ljudi, še posebej otroke
in mladino, na kinološkem področju. V Socki smo spoznali kar
pet različnih pasem. Kuža Jimm je pasme Cirneco dell’Etna in
ima zelo rad sveže kremšnite, kuža Maj je dalmatinec, psička Neli
je prišla k svoji lastnici iz zavetišča in je zelo pridna. Spoznali

Atletika
V petek pa smo si ogledali predstavitev o dolžnostih in pravicah
otrok in se o njih pogovorili. Ta dan je k nam na obisk prišla tudi
gospa Milika Omerza in nas naučila izdelovati punčke iz ličja.
Naše punčke iz ličja smo po pouku odnesli domov, da bodo lahko
krasile naše domove. Gospa Milika, najlepša hvala!
V ponedeljek pa nas je obiskal čarodej Andrej. Pripravil je
veliko čarovnij, v nekaterih je celo potreboval našo pomoč. In
naj vam povemo, da smo se dobro odrezali. Prav vse čarovnije so
uspele. Tako, naš teden otroka se je začel prej in končal kasneje in
uživali smo v njem.
Maja Kovačič, POŠ Socka

V prijetni družbi s Kosmatimi smrčki
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Ne-odvisen.si
Četrtek, 27. 9. 2012, je večnamenska dvorana POŠ Nova Cerkev gostila otroke Vojnika, Nove Cerkve, Socke in Frankolovega v projektu NEODVISEN.SI pod pokroviteljstvom Občine Vojnik.
približno eno uro.
Po
končanem
predavanju smo se
zbrali po razredih
in odšli nazaj na
avtobus.
Naravoslovni
dan se je končel s
prihodom v šolo.
Zagotovo smo si iz
tega predavanja kaj
zapomnili. Jaz sem si zapomnila to, kako lahko hitro prideš v slabo
družbo in začneš kaditi, se drogirati (Sara Pšeničnik, 8.razred).
Miha Kramli med otroki
Dopoldanske delavnice so bile namenjene otrokom, vsebina
pa prilagojena njihovi starosti, zato so se jih najprej udeležili
petletniki vrtcev in otroci prve triade, nato učenci druge triade ter
nato še učenci 7., 8., in 9. razreda.
Namen programa je, da ozavešča javnost o različnih pasteh
zasvojenosti, o pomoči zoper njo ter o zdravem načinu življenja,
ki je kompleksen in katerega del so tudi zdravi medsebojni odnosi.
Program je povezoval Bojan Kodelja, Miha Kramli pa jih je na
zanimiv način ob treh interaktivnih predstavah opozoril na številne
pasti pojava kemičnih in nekemičnih zasvojenosti, s katerimi se
otroci srečujejo.

Zjutraj smo imeli eno uro pouka. Potem smo malicali in šli na
avtobus v Novo Cerkev. Tam sta nas pričakala mentorja Miha
in Bojan. Pripovedovala sta nam o odvisnosti in zasvojenosti,
pogledali smo si nekaj kratkih filmčkov, drogah, cigaretah,
alkoholu, neznancih, računalniku in prijateljih. Naučili smo se,
da je naše življenje odvisno od vode. Zasvojen si pa takrat, če
moraš vsak dan kaditi, piti alkohol, igrati igrice ali jemati droge.
Odgovorili smo tudi na vprašanja, kot kaj je zasvojenost, kaj je
odvisnost … Mentor Bojan ima hčerko Nušo, ki je pripovedovala
zgodbo o tem, kako je njena prijateljica na morju stopila na iglo
z drogo. Zato je dolgih šest mesecev težko čakala na rezultate
testiranja. Na srečo se je zanjo vse dobro končalo, ker se ni okužila.

Popoldne je bilo namenjeno odraslim, ki so bili vabljeni na
90-minutni družabni večer, katerega gostji sta bili tudi Fani Čeh in
Vlasta Nussdorfer. Tudi v tem delu sta sodelovala Bojan Kodelja,
vodja programa Neodvisen.si, ter Miha Kramli. Voditelj je z
gosti večera razvijal zanimive diskusije s področij: medosebnih
odnosov, usklajene starševske vloge, postavljanja meja v vzgoji
otrok, kemične in nekemične zasvojenosti in vplivov negativnih
informacij.
Dodatni tematski video prispevki strokovnjakov pa so dopolnili
večer ter zaokrožili njegovo osnovno sporočilo.
LIdija Eler Jazbinšek

O projektu Ne-odvisen.si so učenci Oš
Frankolovo zapisali:
V četrtek, 26. 9. 2012, smo imeli naravoslovni dan. Šli smo v
Novo Cerkev na predavanje o odvisnosti.
Prvo šolsko uro smo se 8. in 9. r igrali različne igre: elektro šok,
razburkano morje ipd. Vsi smo se zabavali in se smejali (eni bolj
kot drugi). Nato smo izdelovali plakate o boljšem počutju učenca
na šoli. V moji skupini nas je bilo šest: trije iz osmega razreda
in trije iz devetega. Vsak je moral nekaj narediti. Tjaši sta risali,
Tim, Veronika in Matej so narekovali, kaj naj bo napisano, jaz pa
sem pisala. Potem je končno sledila malica in vsi smo se do sitega
najedli. Kmalu po tem smo šli v garderobe, da se preobujemo, nato
pa smo šli na avtobus, ki nas je že čakal pri šoli. Odpeljali smo se
v Novo Cerkev. Tam so nam razlagali, kako je, če učenec pride v
slabo družbo. Začne kaditi, piti alkohol, se drogirati ipd.
Tudi učenci OŠ Vojnik so bili tam. Predavanje je trajalo
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Mentorji so nam za darilo podarili dan brez domače naloge.
Nato smo se odpeljali nazaj v šolo.
Maša Štante, Tamara Pinter, Pia Stermecki, Kaja Senegačnik, Maruša Žerjav, 5. razred

Takoj zjutraj smo se z avtobusom odpeljali v Novo Cerkev. Tam
smo šli v telovadnico, kjer smo na velikem zaslonu gledali kužka
Jaka in njegove prigode pri iskanju prijateljev, ki so nam govorili o
igri, prijateljstvu, zdravju, knjigah. Najprej je bil kuža Jaka doma,
potem je šel na avtobusno postajo, kjer ga je pobral prijatelj Sandi
z avtobusom. Odpeljal ga je do hiše zdravja. Tam nam je gospa
Fani povedala nekaj o zdravju. Potem je kuža Jaka šel na tek po
stadionu, kjer nam je gospa Sabina povedala nekaj o igri. Jaka je
nato pritekel v knjižnico, kjer je gospa Violeta povedala nekaj o
knjigah, nato je tekel še do hiše z radiem, kjer je srečal prijatelja
Vilija, ki je povedal nekaj o poklicih. Potem smo šli nazaj v šolo,
kjer smo dobili leta. Doma smo nanj narisali sadje in zelenjavo.
Tanja Podgoršek, Katarina Gorenšek, Zala Goršek, 3. razred
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Na Frankolovem prvi
Mladi pohodniki
			učni čebelnjak 			v Vrtcu Mavrica
Če bo vreme primerno, se bo 25 učencev Osnovne šole Frankolovo,
ki pridno obiskujejo čebelarski krožek, prihodnje leto lahko pohvalilo
s približno 50 kilogrami medu. V zadnjem tednu septembra so s
pomočjo donatorja, podjetja Adriaplin, v okviru Sklada za ohranitev
krajnske čebele postavili učni čebelnjak, šestega v celjski regiji. „Na
Frankolovem smo učni čebelnjak nekoč že imeli. A ker je krožek po smrti
dolgoletnega mentorja zamrl, so sčasoma tudi čebelnjak, stal je tik ob
šoli, podrli,“ je povedal predsednik vojniškega čebelarskega društva
Peter Babnik.

V Vrtcu Mavrica skrbimo za pestrost vsebin. Ker se zavedamo, da
je vedno bolj pomembno sobivanje z naravo ter skrb za skladen
razvoj, imajo otroci možnost vključevanja tudi v obogatitveni program
pohodništva. V veliko veselje nam je, da je vedno več otrok, ki se
vključujejo v te aktivnosti.

Prerez traku
Zdaj ko je mentorstvo prevzel čebelarski mojster Andrej Jernej,
so se učenci znova v velikem številu odločili za čebelarski krožek.
„Brez čebel in čebelnjaka težko vodiš takšen krožek. Stvari je
učencem potrebno praktično prikazati,“ pravi Jernej, ki je nadvse
zadovoljen, da so drugi donatorji poskrbeli še za nakup potrebne
zaščitne opreme za otroke in druge nujne čebelarske pripomočke.
Novih prebivalcev – naselili so tri čebelje družine, kar pomeni,
da je trenutno v čebelnjaku okoli 60 do 80 tisoč čebel, poleti pa
jih bo celo do trikrat več – so se razveselili tudi krajani, ki so se
množično udeželili otvoritve. Z veseljem sta prišla tudi župan
Beno Podergajs ter podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije
Franc Šmerc. S tem je občina vendarle dobila prvi učni čebelnjak,
Čebelarska zveza pa kup novih mladih čebelarjev, ki bodo
pomagali ohraniti krajnsko čebelo.
Notranjost čebenjaka

Planinci Vrtca Mavrica na Sv. Tomažu

Podali smo se na prvi potep. Naš cilj je bil Sveti Tomaž.
In čemu dajemo poudarek?
•

Spoznavamo ožjo in širšo okolico našega kraja.

•	Osvajamo osnovno znanje (obutev, oblačila, nahrbtnik, tempo
hoje, pitje tekočine, termoregulacija).
•	Spoznavamo geografske, kulturne, zgodovinske
naravoslovne prvine območja, po katerem poteka pot.

in

•	Začutimo čustveno navezanost na naravo in si razvijamo ter
krepimo naravovarstveno zavest (vrečka za odpadke, netrganje cvetlic, ne-kričanje, ne-plašenje živali, pozitiven odnos
do …).
•	Razvijamo si pozitivna čustva, oblike pomoči, razumevanje
drugih, osvajamo vedenje ob srečevanju različnih ljudi.
•	Spoznavamo opremo planinca, markirno pot, premagujemo
ovire ter razvijamo komunikacijo in interakcije z vrstniki in
odraslim.
Romana Suholežnik,
dipl. vzg.

V občini je sicer trenutno 97 takšnih posameznikov, ki to že
počno. Društvo ima v Vojniku nekoliko večji društveni čebelnjak,
kjer potekajo tudi razni seminarji, uporabljajo pa ga tudi učenci, ki
so v čebelarski krožek vpisani na vojniški osnovni šoli. Želja je, da
bi učni čebelnjaki počasi zrasli prav ob vsaki podružnični osnovni
šoli v občini. Sploh v Socki, kjer so šele letos začeli s čebelarskim
krožkom, je odziv otrok neverjeten. „Tam je praktično pol učencev
pri čebelarskem krožku, natančneje 14 od 30,“ je poudaril Babnik.
„Upamo, da bomo tudi pri naslednjih razpisih uspešni.“
Rozmari Petek
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Psihofest
Pod šotorom igrišča v Vojniku so 5. oktobra organizatorji Sekcija BMK (Banda mladih kulturnikov, pod vodstvom Anžeta Kovača), Mladinsko
društvo Vojnik (pod vodstvom Tadeja Zabava) in Društvo mladih Šmartno priredili festival rokerjev in metalcev.
Nastopajočim skupinam A bit of All, 60W, Kronika, GZ, Soul
Collectors, Dj Illusion in organizatorjem Psihofesta je kljub že
malo bolj mrzlim večerom pod šotor v Vojniku ob hitrih bitih
rocka in metala uspelo privabiti več kot kot 400 obiskovalcev.
Organizatorji so bili veseli odziva publike, mladi izvajalci pa so
dobili možnost predstaviti svoje glasbeno ustvarjanje.
Organizatorji se zahvaljujejo:
-O
 bčini Vojnik za odobritev prostora oz. igrišča s šotorom,
- Tehničnemu društvu Vojnik, Matjažu Kovaču, za popestritev s
svetlobnimi efekti,
- vsem nastopajočim,
dogodka v Vojniku, posebej še krajanom Vojnika, ki so
sprejeli prireditev in mladini dali priložnost.

- p ovezovalcu Mihu Založniku za popestritev med odmori,
- publiki, ki je vztrajala vse do jutranjih ur, ter

Lidija Eler Jazbinšek,
foto: Anja Horvat

- v sem, ki so kakorkoli pomagali pri uresničitvi tega mladinskega

Sladki nasmehi z mufini razveselili več kot 100 otrok
Sladki nasmehi so ob zaključku tedna otroka organizirali sladko-dobrodelni dogodek, na katerem so se zbrale tortopekarice z vseh koncev
Slovenije in pod taktirko priljubljene ustvarjalke slastnih dobrot Tijane Despinič okraševale mufine. Vse umetnine, ustvarjene na dogodku, so
razdelile več kot 100 otrokom, ki jim življenje ne prizanaša – malim sončkom, ki so se po sili razmer znašli v varnih hišah (VH), kriznih centrih (KC)
in hišah zavetja.
podarjajo torte in jim tako vsaj za hipec odčarajo bolečine. Vedo,
da v težkih trenutkih preproste stvari lahko pomenijo največ. In
prav zato želijo otrokom, pa tudi njihovim družinam omogočiti, da
se vsaj za trenutek preselijo v čarobno deželo sladkih nasmehov.
Društvo se lahko pohvali z mrežo, ki jo sestavlja več kot 50
tortopekaric in ki po celi Sloveniji dobrosrčno seje sladke nasmehe.

Več informacij:
Dogodka so se udeležile tudi predstavnice KC za mlade
Kresnička, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja
VH Gorenjske in VH SOS ter prevzele unikatno okrašene mufine.
Te so prejeli še otroci iz VH – Enota Slovenj Gradec, VH Samarijan,
VH Kras, KC Koper, dveh materinskih domov Samarijan in pa
otroci dveh družin.

Maša Janež, predsednica društva: masa@sladkinasmehi.si
Mateja Delakorda, 040 738 061, mateja@sladkinasmehi.si
Spletna stran: www.sladkinasmehi.si
Facebook: https://www.facebook.com/pages/SladkiNasmehi/141736339229364

Predstavnica KC za mlade Kresnička Ana je ob tej
priložnosti povedala: »Otrokom, ki bivajo v našem
kriznem centru, so vaše sladke stvaritve res v veliko
veselje. Za mnoge je to prva torta, namenjena res njim,
samo za njih in za njihov posebni dan. Še enkrat hvala
za sladke dobrote ter še posebej za vašo dobro voljo in
spretnosti pri peki.«
»Po zaključku srečanja deklet Sladki nasmehi sem
mufine odpeljala v vse tri naše hiše. Veselje otrok ob
pogledu na mufine, ki so bili res blagodejni za oko in
po preizkušnji na srečanju tudi za želodčke, je bilo
neizmerno. Verjamem, da ste jim posladkali današnji
dan,« je še sporočila Katja iz VH Gorenjske.
Sladki nasmehi so dobrodelno društvo, katerega
poslanstvo je otrokom v težkih trenutkih pričarati
sladek nasmeh. Bolnim, revnim in otrokom s posebnimi
potrebami za njihove rojstne in druge posebne dni
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Lucija Šolinc-Ovtar

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

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

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

ODLIÈNE CENE !
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Trta (potomka 400 let stare trte z Lenta) je obrana
V prelepem sončnem septembrskem dopoldnevu so vojniški vinogradniki potrgali grozdje s svoje lepotice TRTE. Raste na zelo ugodni
jugovzhodni legi, skoraj ves dan obsijana s soncem. Zaradi velikih oken na občinski stavbi pa ni možno pri vzgoji uporabiti dolge kordonske
vzgoje.
29,4 kg, Miran Kovač, 26,3 kg, ter Jože
Potočnik 26 kg. Najtežji grozd je prinesel
Ivan Lužar, 970 gr je tehtal, grozd Ota
Potočnika je imel 853 gr in grozd Silva
Krofliča 814 gr. Najslajši grozd je bil last
Ota Potočnika, 103 OE, grozd Mirana
Kovača je imel 102 OE in grozd Franca
Kuzmana 98 OE.

Pobuda kletarja Petra Martiča je, da
društvu ni namen pridelati velikih količin
tega grozdja, ampak naj bo TRTA simbol
društva in vseh Vojničanov. Grozdja bo
manj, a bo zato bolj kvalitetno. Sorta
modra kavčina najbolje uspeva na vzgoji
dolgega kordona rezana na čepe. TRTA je
to idejo letos nagradila s 37 res velikimi
popolnoma zdravimi grozdi in veliko
sladkorno stopnjo. Bo pač vojniška TRTA v
vzgoji nekaj posebnega. Letos je za TRTO
vzorno skrbel Franc Dajčman.

Posebej so bili Vojničani veseli obiska
in pohvale za res uspelo prireditev
ustanovitelja in dolgoletnega predsednika
vinogradniškega
društva
Slovenske
Konjice Jožeta Tominška s soprogo
Darinko. Oba znata še kako dobro oceniti
velik trud vojniških prirediteljev. Zanimivo,
da je tako skromna, a prisrčna prireditev v
Konjicah tekom dolgih let prerasla v veliko
turistično
prireditev
NAZNANITEV
TRGATVE, ki je v organizaciji Občine in
jo obišče množica turistov.

Za lep kulturni dogodek, katerega so
se udeležili mnogi, so poskrbeli: Godba
na pihala Ljubečna, Joškova banda,
ansambel Kozjanski zven ter nepogrešljiva
voditeljica Polonca s TV Celje.

V Novi Cerkvi raste »sestrica« naše
TRTE. Prizadevni skrbnik dr. Viktor
Štokojnik je prinesel prvih sedem
grozdičev, ki so nepričakovano zrasli že
v drugem letu. Viki hudomušno meni, da
TRTA v Novi Cerkvi tako dobro uspeva,
ker je posajena v posvečeni zemlji zraven
cerkve. Zaželimo ji, da bi se tudi ob njej
zbirali in družili sami veseli in prijazni
ljudje, kot v Vojniku. To grozdje se je
pridružilo ostalemu grozdju, ki ga bo
kletar Peter Martič posebej donegoval
in napolnil v 0,2-litrske stekleničke. To
vino bo še posebej služilo za promocijo
vinogradniškega društva ob 10. obletnici.

Prvi grozd je odtrgala vinska kraljica
Slovenije Martina Baškovič, ki prihaja
iz dežele cvička. Zanimivo je, da si je za
kraljičino vino izbrala sauvignon izbor. Z
lepim nastopom je očarala obiskovalce.
Upamo, da bo Vojničane ohranila v lepem
spominu.

Naši predniki so imeli v vinogradih
sorte, ki so različno dozorevale, zato pred
Terezijo, ki goduje 15. oktobra niso trgali.
Letos je narava zelo pohitela, tako da so
grozdje za društveno vino zbirali dosti
prej. Zato razstave grozdja letos ni bilo.
Vsem darovalcem grozdja ali prispevkov
za kletarsko opremo VELIKA HVALA.
Grozdje je v dobrih rokah kletarjev Mirana
in Petra. Vino ni na prodaj, saj služi za
promocijo društva in občine.
Največ grozdja so prinesli: Peter Martič,

V lepo urejenem prireditvenem prostoru
pod šotorom pa so prireditelji pripravili
III. TEKMOVANJE v pripravi praženega
krompirja. Zmagala je ekipa skupine Dobra
volja iz Pristave. Drugo mesto je dosegla
ekipa Turističnega društva Vojnik, tretje
mesto pa ekipa Turističnega društva Nova
Cerkev. Sodelovali so še Lilija Frankolovo,
Turistično društvo Frankolovo in ekipa
Pri vročem kotličku. ČESTITAMO!
Zanimivo, kako ta preprosta tekmovanja in
druženje ob TRTI zbližujejo ljudi iz vseh
treh krajevnih skupnosti. In prav je tako!

Dober gospodar – kletar mora za trgatev
prihraniti nekaj »starine«. Kletarja Miran
in Peter sta s starim vinom VOJNIČAN
lepo pogostila prav vse obiskovalce. Vse
pa že vabita na VII. MARTINOVANJE –
krst mladega vina 10. 11. ob 10. uri pod
šotorom v Vojniku. Posebej vabita na X.
KLETARSKI VEČER, strokovno pokušino
mladega vina, ki je najbolj pomembno
strokovno srečanje v mesecu decembru.
TOPLO SE PRIPOROČA!
Pavle Leskovar, foto: Jure Vovk
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Prvi grozdi potomke
Dr. Viktor Štokojnik, viničar Mihaele, potomke stare trte v Novi
Cerkvi, k nam je prišla z mariborskega Lenta kot hči najstarejše trte
na svetu, je oznanil, da je modra kavčina v svojem tretjem letu rasti
pognala sedem zelo lepih grozdov in da so povsem zreli.

Teden medgeneracijske
simbioze
Računalnik že dolgo ni več noben tabu, postal je del našega
vsakdana. Večina si ne zna več predstavljati, kako bi bilo brez njih,
zato je prav, da tudi starejše vključimo v danes nepogrešljiv digitalni
svet.

Potomka Stare trte v Novi Cerkvi
Spodobi se, da jih pravočasno potrgamo in tako opravimo prvo
tradicionalno trgatev.
Boter: Drago Medved

Iskanje zlatega prstana
grajske gospe
V nedeljo, 23. 9. 2012, je Društvo Talon iz Frankolovega priredilo že
10. tradicionalni pohod na lindeški grad.

Ob 14. uri smo se zbrali pri paviljonu v graščinskem parku in se
odpravili proti našemu cilju. Topli sončni žarki, božajoči vetrič in
obilica dobre volje so naše pohodnike spremljali vso pot.
Na označenem prostoru so nadaljevali z iskanjem zlatega prstana
in še dveh tolažilnih nagrad.
Sreča se je tokrat nasmehnila našemu članu in njegova žena bo
del grajske pravljice, kajti nosila bo izgubljeni zlati prstan grajske
gospe, ki ga je našel njen princ.
Vrnili smo se do paviljona, kjer smo nadaljevali druženje ob
dobri hrani in pijači.
Društvo Talon se zahvaljuje članom in vsem ostalim udeležencem
prireditve z željo, da se vidimo tudi drugo leto.
Nada Kužner
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Odlično priložnost, da se spoznate z osnovami moderne
tehnologijo ponuja projekt Simbioza. Simbioza je največji
vseslovenski prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda
Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti
in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Osrednji namen projekta
je starejšim omogočiti pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepiti
njihovo samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo.
Letos je računalniški tečaj, ki je za vse udeležence brezplačen, je v
občini Vojnik potekal že drugič.
Računalnike in
prostor projektu
so odstopili na
Osnovni
šoli
Vojnik,
vlogo
l o k a l n e g a
organizatorja pa
je prevzela Občina
Vojnik. Udeleženci
tečaja so se med
15. in 19. oktobrom učili napisati in oblikovati besedilo, brskati
po spletu, upravljati z elektronsko pošto, seznanili so se s svetom
socialnih omrežij in spoznali osnove mobilne telefonije. Vse to nam
ne bi uspelo brez prostovoljcev, ki so poskrbeli, da so udeleženci,
ki jih je bilo več kot štirideset, spoznali, da je računalnik uporabna
in zabavna stvar. Hvala Urabanu Podergajsu, Mariu Rebevšku,
Anžetu Sendelbachu, Mojci Sendelbach, Manji DelNegro, Urošu
Kolarju, Sari Stropnik, Mileni Kukovič ter Rebeki Dečman, da so
nam pomagali pri izvedbi projekta.

Ostanimo v stiku
»Bila sem zelo zadovoljna, ker smo začutili pravo simbiozo
med mlado in starejšo generacijo, in si želimo še veliko takih
sodelovanj, ker zelo pozitivno vplivajo na našo generacijo, sploh
v teh časih, ko nobenemu ni lahko, tako mladim kot starejšim.«
Alenka Ratej,
udeleženka računalniških delavnic
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Enajsti kramarski sejem na Frankolovem
V nedeljo, 9. 9. 2012, je društvo TALON izpeljalo poletni kramarski sejem. Tokrat so prikazali obdelavo lesa oziroma hlodovine.
Društvo je organiziralo tudi
tekmovanje v žaganju »colekov«
s klasično žago, imenovano
“amerikanka” ali po domače
“cuk” žago, pri katerem sta
potrebna dva tekmovalca. Člana
društva Jani Kozmus in Vlado
Mlinar sta sestavila sedem ekip.
Tudi ženske so se pomerile in
bile zelo uspešne. Ob bučnem
navijanju
obiskovalcev
in
zvokih glasbe je bilo tekmovanje
zanimivo. Po koncu tekmovanja
so se v žaganju lahko preizkusili
ostali obiskovalci, saj večina že
Predsednica Društva TALON v
dolgo
ni žagala drv na tak način.
uvodnem nagovoru
Sledila je podelitev skromnih
nagrad za prvo, drugo in tretje mesto, za preostale tekmovalne
ekipe pa priznanja. V tekmovalni ekipi moških sta zmagala Srečko
Petrušič in Ivan Kočevar, oba člana Društva Talon, v ženski
konkurenci pa nečlanici oziroma hčerki članov društva Suzana
Kremžar in Tadeja Mlinar.
Zahvaljujemo se Dušanu Fijavžu, ki je društvu podaril les,

Klemnu Pinterju, ki je prezentiral prevoz lesa s konji, in Martinu
Selčanu, ki je pokazal, kako je najprej treba obdelati hlodovino.
Ob spremljavi mladih deklet ansambla BOROVNIČKE je delo
teklo še hitreje.
Ves dopoldan je odmevala domača glasba. Predsednica društva
ga. Nada je predstavila vse naše vedno dobrodošle predstavnike
in predstavnice raznovrstnih stojnic, saj imajo vedno ponuditi kaj
novega in izvirnega. Zahvaljujemo se vsem, posebno še društvu
DELOVNIH INVALIDOV iz Celja, ki so s svojimi izvirnimi
izdelki popestrili sejem, ter društvu za biološko-dinamično
kmetovanje AJDA.
Obiskovalci so se lahko okrepčali s pijačo in jedačo - tradicionalno
s čevapčiči in talonovsko gobovo juho. Ni pa manjkal niti srečelov,
a je srečk prekmalu zmanjkalo.
Vsi člani in članice društva, ki so pripomogli k izvedbi sejma, si
želijo le večjega obiska predvsem domačinov, kajti sejem obiščejo
v večini drugi obiskovalci. Za prihodnje leto zopet pripravljamo
pomladanski kramarski sejem s predizborom harmonikarjev za
POHORSKO COKLO in poletni kramarski sejem, na katermem
bomo prikazali kaj iz zakladnice etnologije.
Povabili vas bi še na pohod k polnočnicam z baklami v Črešnjice
na božični večer, 24. 12. 2012.
Dragica Mlinar, foto: Jure Vovk

Jesenske aktivnosti TD Nova Cerkev
Jesen je čas spravila pridelkov, je pa tudi čas, ko so društva po dopustniškem oddihu še posebej aktivna. V Turističnem društvu Nova Cerkev
se poskušamo organizirati tako, da se udeležimo čim več prireditev.
23. septembra smo se udeležili jesenskih iger v Zrečah. Silvana
Skutnik, Danica Gobec in Mira Štokovnik so v kuhanju gobjače
osvojile 2. mesto, v igrah pa so se pomerili Štefka Škoflek, Boris
in Darinka Štimulak ter prav tako zasedli 2. mesto.
6. oktobra je Vinogradniško društvo Vojnik organiziralo
prireditev, kamor so se naši člani odpravili pražit krompir. Mira,
Agica, Boža, Štefka in Silvana so zagotovo spražile odličnega, saj
ga je zelo hitro zmanjkalo.

Storite nekaj za boljše zdravje in dobro počutje ter se nam
pridružite.
TD Nova
Cerkev

13. oktobra je bil na gradu Lemberg koncert vokalne skupine In
spiritu ter pokušina vina, člani TD pa smo pomagali pri pogostitvi
obiskovalcev.
Vabimo vas, da se udeležite tudi naših torkovih večernih
pohodov. Vsak torek ob 19. uri se zberemo na vasi v Novi Cerkvi
in odpravimo v razne smeri po okolici. Pohode vodi Boltežar
Orlčnik, priporočljiva so vremenu primerna oblačila, obutev,
kresnička in svetilka.

Najuspešnejši devetošolci - županovi nagrajenci
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Oddaja
Pojdi z menoj
Društva

Oddaja Pojdi z menoj oddajala iz Sorževega mlina v Novi Cerkvi

N RASTE

ruščina zberemo
je bilo že deseto
z diplomirano
ar. Z veseljem se
m da marsikateri
dravilnih zelišč.
i in nam kakšen
Simona Brglez iz Radia Celje, Petra Zlatoper iz RC Celjska Koča,
ni čajček prav
predstavnik Stika Laško, Marija Švent iz Dobrne, Oton Samec
eremo inGradiški
gremo sršeni pri kuhanju golaža
volje. Le »Gradiščani«
kaj bi
iz Vojnika so se udeležili tekmovanja v kuhanju
Občina Vojnik, ena izmed občin članic projekta regionalne
rožic golaža
ne bilo!
destinacije DEŽELA CELJSKA - OSREDNJE CELJSKO, je
di, ki so zaradi
tokrat gostila oddajo Pojdi z menoj. Skupaj z različnimi gosti smo
društvo Gradišče nad Slovenj Gradcem je v
ajšani, sajŠportno-kulturno
nam
odkrivali zanimive dogodke, ki bodo obarvali prihajajoče jesenske
n dobrosoboto,
voljo. 25. avgusta 2012, pripravilo že tradicionalno »golažijado«, dni v občinah Dobrna, Laško, Celje, Štore in Vojnik.
ki je potekala na prireditvenem prostoru posesti Prošt, kjer je bilo
Jožica G.
leta 2003 tudi 3. Srečanje Gradiščanov Slovenije. Med sedmimi
Dopoldan, ki smo ga preživeli tudi v družbi Otona Samca, je
kuharskimi skupinami so se že drugo leto zapored dokazovali v bilo zelo zanimivo. Za vse tiste, ki še Polž niste obiskali, pa naj
kuhanju tudi naši Gradiščani iz Gradišča pri Vojniku pod vodstvom povemo, da Soržev mlin leži v vasi Polže pri kraju Nova Cerkev.
LA VAM!
glavnega kuharja Martina Jošta in asistentov - pomočnikov Starodavni mlin stoji tukaj že 700 let in še zmeraj melje na vodni
Boštjana Mirnika in Boštjana Goriška. Po dolgotrajnem kuhanju je pogon. Tu se boste lahko oskrbeli s polnovredno moko iz rži, ajde,
skem septembru
nastal odličen golaž. Za dekoracijo ob golažu na stojnici smo imeli koruze, pire ter seveda okusili dišeč kruh iz peči. V kolikor pa
nega intudi
povsem
veliko bučo. Obiskovalci so imeli priložnost pokusiti domače vam bo prosti čas dopuščal in boste na domačiji ostali kakšen dan
rne cerkve
Sv.
suhomesnate
gradiške izdelke našega glavnega kuharja Martina več, pa si lahko tudi sami pripravite hrano iz zelenjave in sadja,
smo projekt
poiz kmečke peči njegove mame. Ocenjevanje golaža je pridelanega na ekološki način. Domačija je izhodišče za smučanje
in kruh
zaključili
šele pod velikim šotorom, kjer je igral tudi ansambel OK.
potekalo
na Rogli, za ribolov na Šmartinskem jezeru, sosed vas popelje z
tnega projekta,
lojtrskim vozom, balonarji iz Vojnika pa vam razkažejo deželo s
Golaže so prvi pokusili in ocenili lokalni občinski veljaki in
blizu 200.000
ptičje perspektive. Na kmetiji so na voljo tudi kolesa in različni
glavnih kuharjev. Kuharske skupine so imele svoja
denar vseh
zbiralisedem
s
drugi športni rekviziti.
imena. Naši so bili Sršeni s podobo sršena na svojih
vseh predstavitvena
faranov,
hrbtnih
Z velikim veseljem pa vas bodo sprejeli tudi ostali turistični
ko nedeljo
letosstraneh majic, drugi Kobilice, Ose, Mejaši itd. Naš golaž
je
bil
prav
dober,
zasedli
smo
5.
mesto.
Poleg
iger
so
priredili
tudi
ponudniki
iz občine Vojnik kot tudi ostalih občin destinacije
pomnili botrov.
bogat
srečelov.
Zabava
je
trajala
pozno
v
noč.
Člani
ŠKD
Gradišče
Dežele
Celjske.
Več o samem projektu, ki je sofinanciran s
ovo in povišanje
in
ostali
prebivalci
pa
so
spet
pokazali
svojo
gostoljubnost,
strani
evropskega
sklada za regionalni razvoj, lahko preberete na
sadove, saj smo
domačnost
in
preprostost,
ki
je
izžarevala
na
vsakem
koraku.
Naše
povezavi:
http://www.dezela-celjska.si/.
esali imena 21
udeležbe
Petra Pehar Žgajner
zlatih botrov,
po so bili zelo veseli in zmeraj je pogovor nanesel na 9.
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so odnesli lepe in nepozabne spomine.
n prostovoljnega
Martin Goleš
rebnih sredstev.
brotnike daroval
r siceršnji vodja
nik. Slovesnost
15. OKTOBER – DAN KMETIC
Turistično društvo Nova Cerkev vabi vse člane
inem domu ob
in občane občine Vojnik, da se nam pridružijo
a so poskrbele
V Vitanju je bila 18. oktobra že petič
pri torkovih pohodih.
ne je prevevalo
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic.
znani rek: »V
Društvo kmečkih žena LIPA izDobimo
Vitanja se ob 19. uri v centru Nove
je pripravilo bogat kulturni program,
Cerkvena
med lipami. Zaželena je dobra obutev,
katerem je sodelovalo
tudi
naše
Društvo
primerna
obleka,
lahko
tudi
pohodne palice. Ne pozabimo na
nečemu že samo
kmetic META.
V željiin po
povezovanju
kresničko
lučko.
dobro. In odsev
in prijateljevanju z njimi nam je bilo
ajo frankolovski
Pohodi trajajo približno uro in pol, vodi pa jih naš član Bolt
vsem zelo lepo.
i, HVALA VAM
Orlčnik.
udi.
Zvezdana Gal,
Veronika Marguč

Turistično društvo
Nova Cerkev

Sonja Jakop
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Imunski sistem in odpornost
Z jesenjo ponovno prihaja obdobje pogostejših prehladnih obolenj, zato je pomembno, da v tem času še posebej dobro
poskrbimo za optimalno delovanje naše imunske odpornosti ter tako izboljšamo naše počutje in zmanjšamo verjetnost za
nastanek bolezni. Imunski sistem je namreč pomemben del obrambe telesa pred nalezljivimi, tudi rakavimi obolenji, zato
ljudje z dobro delujočim imunskim sistemom veliko manj zbolevajo za nalezljivimi boleznimi (virusi, bakterije) kot tisti z
oslabljeno imunostjo.

Od imunskega sistema je torej odvisno, ali bomo ob določeni •	ameriški slamnik kot alkoholni izvleček iz zeli in/ali koreninic
v obliki kapljic ali tablet;
okužbi zboleli in tudi na kakšen način bo naše telo nanjo reagiralo.
Še posebej v času, ko postaja hladneje, je naš imunski sistem bolj •	betaglukan, naravni polisaharid, ki aktivira recetorje imunskega
obremenjen. V tem času se telo na spremenjene klimatske razmere
sistema in tako poveča naravno odpornost organizma in
odzove tako, da začne izločati stresne hormone, ki nas po eni
pomaga imunskemu sistemu lažje prepoznati in uničiti tujke
strani pripravijo na spremenjene razmere, po drugi strani pa lahko
kot so bakterije, virusi, glive in paraziti;
oslabijo naš imunski sistem in s tem našo odpornost. Zaradi mraza
•	kolostrum ali mlezivo, ki je prva hrana novorojenega sesalalca.
se tudi več časa zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer se med ljudmi
Je vir hranilnih snovi, imunskih faktorjev in rastnih dejavnikov,
lažje širijo bakterije in virusi, kar ima za posledico pogostejši
ki novorojencu in tistim, ki ga uživajo, pomagajo pri razvoju
pojav bolezni, predvsem bolezni dihal.
imunske odpornosti in hitrejši obnovi celic;
Zavedati se je potrebno, da imunski sistem človeka ni univerzalen,
•	medicinska goba Ganoderma lucidum, ki vsebuje različne
temveč se od posameznika do posameznika razlikuje, kar se odraža
biološko aktivne učinkovine, najpomembnejši in tudi
v različni občutljivosti ljudi za okužbe in različnem prebolevanju
količinsko največji skupini sta polisaharidi in triterpeni;
bolezni. Čeprav je imunski sistem v osnovi podedovan, pa to ne
pomeni, da je stanje našega imunskega sistema zapečateno že •	pycnogenol, ki je eden najučinkovitejših naravnih
antioksidantov, ekstrahiran iz skorje bora vrst Pinus maritima,
ob rojstvu, saj lahko nanj vplivajo tudi različni dejavniki. Tako
itd.
negativno na naš imunski sistem vplivajo alkohol, debelost,
Tudi nekatere zdravilne rastline, ki jih zaužijemo v obliki čajev,
depresije, razne diete, jemanje določenih zdravil, kajenje,
kronične okužbe, neustrezna prehrana, stres, telesna neaktivnost in delujejo kot spodbujevalci imunskega sistema. Cvetovi črnega
pretirana aktivnost itd. Okvare imunskega sistema, ki sicer deluje bezga, cvetovi lipe, plodovi šipka so tako na primer lahko dobro
povsem brez naše zavesti, spoznamo po tem, da sistem ne opravlja preventivno sredstvo proti prehladnim boleznim in gripi. Kadar
Ulica Janeza Žige Popoviča
širšembolezenskim
družbenem okolju,
svojim delom
morasimunski
sistem delovati bolj intenzivno, pa je zelo pomembna
več optimalno svoje osnovne naloge boja vproti
naravoslovjazaradi
in jezikoslovja.
pa je prispeval
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rojstnega
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oziroma povečana zaužita količina vitaminov in
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česar je človek z okvarjenim
imunskim
Nova manj
ulicaodporen
v Občini
je tako
kraja. zboli pa lahko mineralov, predvsem vitamina C in E ter minerala selena, ki jih
sistemom
protiVojnik
nalezljivim
boleznim,
dobila
ime po
krajanu,
ki je deloval
GolecvPrevoršek
najdemo
različnih pripravkih, posamezno ali v kombinacijah.
tudi
človek
z znanem
normalno
imunostjo,
vendar mnogo redkeje in sTanja
Mateja Kadilnik,
hitrejšim okrevanjem. Znaki oslabljenega imunskega sistema so
mag.farm.,
poleg pogostejših obolevanj tudi mastni ali suhi lasje, izpadanje
rebalansom
povečala za
59.000nos,EUR
mostov,
zimsko
javno razsvetljavo,
las,
bolečine, utrujenost,
zamašen
izcedek
iz nosu,
krhkislužbo,
in
in namenila
za ﬁnanciranje
izgradnje
urejanje
krajevitd.ter odvoz kosovnih
lomljivi
nohti, obdobja
moči in nemoči,
depresija,
občutljivost
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. odpadkov.
Le zdrav imunski sistem nas torej lahko dolgoročno varuje pred
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini
nalezljivimi in rakavimi obolenji, zato je včasih smiselno seči
Sporočamo
vam, da je Lekarna Vojnik odprta od ponedeljka do
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v
Irena
Špegel Jovan
tudi po določenih pripravkih, ki ga izboljšajo. Snovi, ki krepijo petka od 8.00 do 18.00 ter ob sobotah od 8.00 do 12.00.
septembru 2007, namenilo slabih 500.000
imunski sistem in posledično odpornost organizma, so na primer:
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne Vojnik.
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo
plazov.

Informativni kotiček

Z rebalansom so se načrtovala sredstva
za nakup stanovanja na Frankolovem,
izdelavo idejne zasnove dograditve
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
na Frankolovem ter nakup zemljišča za
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem.
Povečali so se prihodki iz naslova primerne
porabe (dohodnina, ﬁnančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR
in so namenjeni za opravljanje tekočih
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v
zadostni višini. Sredstva so se namenila za
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
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Ali znamo varčevati z vodo?
Občina Vojnik uresničuje svojo vlogo okoljsko odgovorne občine tudi s spodbujanjem k varčevanju z vodo. Tako se poleg zaščite virov pitne
vode zavzema za širše ohranjanje okolja in omilitev podnebnih sprememb. Zavedamo se, da čisti vodni viri niso neusahljivi.
Zato spodbujamo varčno rabo pitne vode ter tako posredno
zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo. Z osveščanjem
občanov želimo doseči odgovoren odnos do pitne vode – torej
tudi k odgovornemu in premišljenemu potrošništvu, saj je
voda potrebna v proizvodnji vseh izdelkov, ki jih kupujemo v
vsakdanjem življenju. Manjša poraba vode posredno zmanjša tudi
porabo električne energije.

•	Na vrtu skupaj posadimo rastline, ki imajo podobne potrebe po
zalivanju.

Kako lahko varčujem z vodo?

•	Avtomobile perimo v avtopralnicah s sistemom recikliranja
vode.

V kopalnici
•	Med umivanjem rok, zob ali med britjem zapirajmo pipo.
•	Uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad.
•	Skrajšajmo čas tuširanja.

•	Vrt zalivajmo redkeje in takrat bolj intenzivno, da rastline
razvijejo globok koreninski sistem.
•	Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito pometimo.

V avtopralnici

Na hišnem in javnem vodovodnem sistemu
•	Nadzorujmo porabo vode na vodomernem mestu.
•	Naučimo se zapreti glavni vodovodni ventil.

•	Premislimo, ali je res potrebno brisače menjavati vsak dan.

•	Poročajmo upravljavcu vodovodnega sistema o okvarah na
javnem vodovodnem sistemu.

•	Preverimo, ali smo pipo po uporabi dobro zaprli.

Ali ste vedeli, da …

•	Preverimo, ali izplakovalnik v stranišču pušča.
•	Zamenjajmo stari izplakovalnik v stranišču z novim,
dvostopenjskim.
•	Ne uporabljajmo stranišča za odplakovanje uporabljenih
papirnih robčkov, po uporabi jih odvrzimo v koš.

V gospodinjstvu
•	Uporabljajmo varčne pralne in pomivalne stroje.
•	Posodo raje operimo v pomivalnem stroju kot ročno.
•	Če posodo pomivamo ročno, med čiščenjem z detergentom
vodo zapirajmo.

•	se je poraba vode v svetu v zadnjih sto letih povečala za več kot
šestkrat?
•	iz odprte pipe na minuto steče do 20 litrov vode?
•	med tuširanjem porabimo okrog 140 litrov vode?
•	za kopanje v kadi porabimo dvakrat več vode kot za tuširanje?
•	iz pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na minuto, dnevno izgubimo
do 50 litrov vode?
•	porabimo več vode, če posodo pomivamo ročno kot v
pomivalnem stroju?
•	petina izplakovalnikov v stranišču pušča, ne da bi to vedeli?

•	Pralne in pomivalne stroje vključimo šele tedaj, ko so
napolnjeni.

•	k varčnemu ravnanju z vodnimi viri prispevamo z razumnim
potrošništvom in izogibanjem nepotrebnim nakupom?

•	Ob nakupu novih pomivalnih in pralnih strojev preverimo, če
omogočajo nastavitev količine umazane posode ali perila.

•	upravljavci vodovodnih sistemov prispevajo k varčevanju z
vodo z zmanjševanjem vodnih izgub?

•	Zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne pod tekočo
vodo.

Vir: http://www.jh-lj.si/vo-ka/

•	Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje zamrznjene hrane.
•	Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo drug kozarec ali
lahko večkrat uporabimo istega.
•	Za hlajenje pijače ne uporabljajmo hladne tekoče vode.

Na vrtu
•	Za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico.
•	Vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo, uporabimo za
zalivanje rož.
•	Prazne površine med rastlinami v okrasnem ali zelenjavnem
vrtu pokrijmo s pokrivko iz slame, lubja ali pokošenih travnih
ostankov, da preprečimo izhlapevanje vode.
•	Naravnajmo rezilo kosilnice na višjo raven. Višje trave ščitijo
korenine pred izsušitvijo in zmanjšajo potrebe po zalivanju.
•	Če voda odteka z zelenice ali vrta, zmanjšajmo intenziteto
zalivanja ali zalivajmo v krajših časovnih intervalih.
•	Vrt zalivajmo v jutranjih ali večernih urah in ne v premočnem
vetru.
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M. Skale

Zasebna zobna ambulanta

Raid Wahibi

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

- Estetske storitve konzervative in
protetike
- Najsodobnejše tehnike
zdravljenja z zobnim laserjem
- Implatanti
- Zdravljenje zob in dlesni
- Ekstrakcije zob
- Čiščenje zobnih oblog z UZ
čistilcem in peskanjem

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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Alpe Adria pokal 2012
Tudi letos so se vizorski orli, ki so mlajši od 12 let, udeležili
mednarodnega tekmovanja Alpe Adria. Tekmovanja so se poleg
slovenskih skakalcev udeležili še mladi skakalci iz sosednje Italije in
Avstrije.

Ekipa sd vizore
Prva tekma je bila v 9. junija v Žirovnici, kjer je svoj zmagovalni
niz začela Špela Mastnak, ki je bila na koncu tudi skupna
zmagovalka s kar štirimi zmagami v kategoriji deklice do 10
let. Špelin uspeh je z odličnim 3. mestom skupno dopolnila Ana
Vranc in z 10. mestom Liu Robnik. Pri deklicah v višji kategoriji
je odlično skakala tudi Kaja Urbanija Čož, ki je skupno osvojila
odlično 3. mesto.
Pri najmlajših dečkih je skupno 3. mesto osvojil naš najmlajši
skakalec Ožbej Vačovnik Kotnik. V kategoriji dečki do 8 let je
Tiven Grum osvojil 8. mesto. V kategoriji dečki do 11 let je skupno
4. mesto osvojil Luka Robnik, 11. pa je bil Blaž Potočan.
Med ekipami so SD Vizore osvojili odlično 3. mesto. Čestitke
vsem skupaj in vsakemu posebej.
Nataša Robnik

Aljaž Guzej:
»Vsak dan preplavam
15 kilometrov!«
Starost: 18 let
Klub: Plavalni klub Neptun Celje
Trener: Vera Pandža
Cilji: uvrstitev na evropsko in svetovno prvenstvo v plavanju
prihodnje leto
Vzorniki: Michael Phelps in Ryan Lochte,
Hobiji: tek, kolesarjenje, udeležba na triatlonih (letos se ga
je udeležil na Bledu in zasedel 5. mesto v mladinski
kategoriji)
Sanjsko potovanje: Brazilija, Avstralija
Vidnejši rezultati 2012:
		 -	državni prvak v daljinskem plavanju na 5 kilometrov na
Šmartinskem jezeru,
		 -	2. na 100 metrov delfin v mladinski kategoriji na
Državnem mladinskem prvenstvu v Kopru,
		 -	3. na 800 metrov prosto na Letnem odprtem prvenstvu
Slovenije v Mariboru,
		 -	3. na 100 metrov delfin na Zimskem združenem
prvenstvu Slovenije v Mariboru.
Aljaž je Vojničan, marljiv
najstnik, ki je svojo mladost
v celoti podredil aktivnim
treningom
plavanja.
Osnovno šolo je obiskoval
v Vojniku, sedaj pa šolanje
zaključuje na Srednji šoli za
strojništvo, mehatroniko in
medije v Celju. Šolanje si
želi nadaljevati na Fakulteti
za strojništvo, v prihodnosti
pa si želi postati tudi trener
plavanja.
Plavanje je vzljubil že v
osnovni
šoli, na plavalnem
Mladi plavalec, ki veliko obeta
tečaju, kjer je prejel priznanje
zlati delfin. Tako je z aktivnimi treningi pričel že v tretjem razredu.
Danes Aljaž trenira vsak dan, zjutraj pred pričetkom pouka in
popoldan. Samo mesec avgust je tisti, ki je namenjen počitku in
regeneraciji telesa. Iskreno prizna, da prostega časa dejansko nima,
če pa že, ga rad preživi v krogu svojih najbližjih. Pred tremi leti
je začel dosegati vidnejše rezultate na različnih tekmovanjih doma
in v tujini. Poleg treningov in tekmovanj se Aljaž udeležuje tudi
športnih priprav. V oktobru se je tako udeležil priprav na Češkem,
najbolj pa so mu v spominu ostale priprave v Združenih državah
Amerike, na Floridi in tudi v južni Afriki, v Johannesburgu.
Aljaževo življenje je za razliko od ostalih sovrstnikov nekoliko
drugačno, zato je vesel, da mu vseskozi ob strani stojita starša,
Andreja in Stanko, ki ga podpirata tako moralno kot finančno.
»Brez njiju bi težko uresničil svojo največjo željo!« prikupno
doda in ponosno pove, da je sedaj mladi voznik in se sam pelje na
trening, kjer vsak dan preplava vsaj 15 kilometrov.
Tjaša Podergajs
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Schuller FIS GRAND PRIX v Garmisch Partenkirchnu
V Garmisch Partenkirchnu je potekalo mednarodno tekmovanje FIS Schüler Grand Prix (najvišje mednarodno tekmovanje za mlajše kat.), na
katerem so nastopili najboljši mladi skakalci letnikov 2000, 2001 in 2002 iz petnajstih držav, in sicer Avstrije, Nemčije, Finske, Češke, Poljske,
Rusije, Koreje, Bolgarije, Romunije, Madžarske, Estonije, Latvije, Švice, Francije in Slovenije. Vsaka država je lahko na tekmovanje poslala eno
deklico in dva dečka v posameznem letniku. Tako je Slovenijo zastopalo 6 dečkov in 3 deklice pod budnim očesom trenerjev Viktorja ZIME,
Stanislava GRMA in Petre JOŠT.

Na preglednem tekmovanju v Žireh, ki je potekalo 3. 7. 2012, sta
se v slovensko ekipo s prepričljivima zmagama na slovenskih tleh
uvrstila naša mlada tekmovalca, predstavnika SMUČARSKEGA
DRUŠTVA VIZORE, Timi ZAJC (2000) in Luka ROBNIK (2001).
Na petkovi posamični preizkušnji je v kategoriji dečkov do 12
let Timi ZAJC osvojil 2. mesto, Luka ROBNIK pa 9. mesto. V
soboto na ekipni tekmi pa se je prva ekipa »SLO 1« v sestavi Karlo
Vodušek, Luka Robnik, Timi Zajc veselila ZMAGE in pustila za
sabo prvo ekipo Nemčije in Avstrije. Z našima junakoma sem se
na kratko pogovorila.
1. Timi in Luka, kakšni so bili občutki po zmagi na zbirni
tekmi v Žireh? Na kaj sta najprej pomislila?
Timi: N
 everjetni, bil sem zelo vesel. Najprej sem pomislil na lansko
zmago v Garmischu, na katero imam zelo lepe spomine.
Luka: Bil sem zadovoljen, ker so mi uspeli trije dobri skoki. Tega
sem se resnično veselil, saj sem s tem izpolnil svoj letošnji
cilj.
2. Timi, tvoj cilj je verjetno bil braniti lansko zmago. Osvojil
si odlično 2. mesto. Si bil zadovoljen? Luka, kakšen je bil
tvoj cilj?
Timi: B
 il sem zelo zadovoljen. Celo bolj kot lani, ker je bila zelo
huda konkurenca.
Luka: Želel sem si odskakati po svojih najboljših močeh,ciljal sem
na uvrstitev med prvo deseterico. To mi je tudi uspelo.
3. Na posamični tekmi je bilo čutiti nekaj treme. Ali sta jo
znala premagati?
Timi: Meni je uspelo, saj sem mislil na čisto nekaj drugega.
Luka: Meni ni uspelo. Zaradi prevelike treme sem v prvi seriji
naredil slabši skok, kar me je stalo boljše uvrstitve. V drugi
seriji je bilo bolje.
4. Povsem drugačno vzdušje je bilo naslednji dan na ekipni
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tekmi. Zakaj?
Timi: G
 lavni cilj je bil posamična tekma, ta mi je uspela. Zato sem
lahko skakal sproščeno.
Luka: Meni je bilo lažje, ker sem zastopal barve Slovenije. Vedel
sem, da se moram potruditi.
5. Kakšni so bili občutki po osvojitvi naslova ekipnih prvakov?
Za sabo ste pustili Nemce in Avstrijce.
Timi: Tega res nisem pričakoval, ampak po dobrem skoku Karla in
Luka sem vedel, da moram še jaz skočiti dober skok. Uspelo
mi je in zelo sem bil srečen!
Luka: O
 bčutki so bili krasni, zelo sem bil ponosen.
6. Kakšni so cilji in načrti za naprej?
Timi: J a nič, to je zdaj za mano. Greva naprej proti olimpijskim
igram, hahahaha.
Luka: H
 ahaha, ja, seveda. Še prej pa me čaka državno prvenstvo
v Kranju.
Obema hvala za odgovore.
Omeniti je potrebno še odlične rezultate ostalih slovenskih
udeležencev : 1. mesto Pia Slamek, 2. mesto Katja Markuta,
3. mesto Nika Križnar, 21. mesto David Presterl, 10. mesto
Jan Bombek, 2.mesto Karlo Vodušek, 4. mesto Juš Sušnik, ženska
ekipa je suvereno zmagala, 2. moška ekipa je dosegla 9.mesto.
Nataša Robnik
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2. VOJNIŠKI KROG – tek za vse generacije
V soboto, 6. oktobra 2012, se je v Vojniku odvijal 2. Vojniški krog – tek za vse generacije. Udeležilo se ga je 149 tekmovalcev (90 otrok in 59
odraslih). Otroci so tekli v treh različnih kategorijah, odrasli pa so tekmovali v teku na 5000 metrov.

• 2. SOKOLČKOV TEK

200 m deklice (letnik 2006 in mlajše):
1. mesto: KAJA KRAJNC
2. mesto: ŠPELA ŠPEGELJ
3. mesto: MAJA KACIJANČIČ

200 m dečki (letnik 2006 in mlajši):
1. mesto: GAŠPER GORENAK
2. mesto: LEON RUDOLF
3. mesto: ROK ROBAČER

1. mesto: JURE ŠEŠKO
2. mesto: DAVID VIDENŠEK
3. mesto: ANEJ LAMPER

1200 m deklice (letnik 1997 in mlajše):
1. mesto: NINA PINTARIČ
2. mesto: ZARA BRECL
3. mesto: TEA POTOČAN

1200 m dečki (letnik 1997 in mlajši):
1. mesto: DAVOR KAUČIČ
2. mesto: NEJC OGRIZEK
3. mesto: ŽIGA ZABOKOŠEK
POŠIVALŠEK

• 2. VOJNIŠKI KROG

5000 m moški:
1. mesto: ŽAN KRIVEC
2. mesto: URH POTEKO
3. mesto: MARK SLATINEK
Glede na prejšnje leto se je teka udeležilo
mnogo več otrok ter odraslih, in tega smo
zelo veseli. Upamo seveda, da se bo vsako
leto število povečevalo. Tako kot lansko
leto smo tudi letos poiskali najmlajšega
tekmovalca in najmlajšo tekmovalko. To
sta bila leto in pol star Val Očko ter 4-letna
Pia Gorečan. Najstarejši tekmovalec, ki
je pretekel 5-kilometrsko progo, je bil
Zvonko Memič, najstarejša tekmovalka
pa Biserka Vrečer. Seveda pa tek ne bi
bil tako uspešno izpeljan, če nam ne bi
zopet pomagali sponzorji: Občina Vojnik;
Vadba z Nastjo; Gostilna Koren, Jolanda
Podgrajšek, s. p.; Klima Celje, d. d.;
Dnevni bar Palček; Airbag.si; Ovtar, d.
o. o.; Dinocolor, d. o. o.; Limaks, d. o.
o.; Zavod Preporod; Gostilna Medved;
Picerija MC; Cvetličarna Silva Vukovič, s.
p.; Studio Metulj; Petrol Vojnik; Avtovid,
Tomislav Videnšek, s. p.; Mio oprema,
d. o. o; Okrepčevalnica Stolec; Obutev
Fajfar; Firax; City Center; Zdenko Vrenko;
Vinogradništvo Čakš; Smučarsko društvo
Snežak in Pletilstvo Petra Ocvirk, s. p.
Posebna zahvala gre zaposlenim na
Občini Vojnik, županu občine Vojnik,
Policijski upravi Celje in Gasilskemu
društvu Vojnik, ki so poskrbeli za zaporo
cest, ter vsem aktivnim članom Športnorekreativnega društva Sokol Vojnik.

400 m deklice (letnik 2001 in mlajše):
1. mesto: DEJA ADAMIČ
2. mesto: NINA PINTARIČ
3. mesto: EVELINA PRISTOVŠEK
5000 m ženske:
1. mesto: ANA STROPNIK
2. mesto: MATEJA TOFANT
3. mesto: MARJETA KRAJNC

Ostale rezultate in slike si lahko ogledate
na naši spletni strani www.sokol-vojnik.si
ali na Facebook profilu ŠRD Sokol Vojnik.
Hkrati pa že vse željne teka vabimo na
Novoletni tek, ki bo 1. 1. 2013 s štartom
pred Občino Vojnik.
Vsem sponzorjem in tekmovalcem se
iskreno zahvaljujemo!

400 m dečki (letnik 2001 in mlajši):

Sara Kokotec,
predsednica društva
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Turnir NK Vojnik
V Vojniku je konec junija v organizaciji nogometnega kluba potekal
turnir v malem nogometu na travi.

Jesenski osnovnošolski
turnir v malem nogometu
Na lepo sončno soboto je Športno društvo Frankolovo 6. oktobra
organiziral dva tradicionalna dogodka.

Turnir se je pričel ob deveti uri zjutraj, kajti sodelujočih ekip je
bilo kar 12, in je trajal ves dan. Pestro dogajanje je bilo tako na
igrišču kot tudi izven njega. Za hrano in pijačo je bilo poskrbljeno,
tako da so nas poleg sodelujočih obiskali tudi številni drugi
obiskovalci.
Turnirja so se udeležili tudi naši prijatelji iz prekmurskih
Sebeborcev in na koncu zasedli tretje mesto. Veseli smo bili
njihovega obiska, kajti teden pred našim tekmovanjem smo se tudi
mi udeležili njihovega memoriala v Prekmurju. Odlično drugo
mesto na turnirju je zasedla domača ekipa Caffe Caffe, prvo pa
nepremagljiva ekipa Avto trgovina Šargi iz Celja. Najboljše ekipe,
pa tudi posameznike smo bogato denarno in praktično nagradili.
To je bil v Vojniku po dolgih letih prvi takšen turnir na travnatem
igrišču. Odzivi so bili odlični, zato se vsi skupaj nadejamo in si
želimo, da bi to postala tradicija ter da bi bil turnir iz leta v leto
močnejši in boljši.
Za konec se sodelujočim in obiskovalcem iz srca zahvaljujemo.
Se vidimo spet naslednje leto!
Uroš Ločnikar

Jesenski osnovnošolski turnir
Najprej so se dopoldan s pričetkom ob 10. uri pomerili
osnovnošolci na njihovem jesenskem turnirju, kjer so se štiri ekipe
potegovale za lepe pokale. Z domiselnimi akcijami so navduševali
občinstvo in prikazali ogromno nogometnega znanja. Med premori
so se okrepčali s sendviči in napitki. Končni vrstni red po finalni
tekmi:
1. Rdeče strele, 2. Real Madrid, 3. Barca, 4. Vrageci
V popoldanskem času pa je bila odiigrana nogometna tekma
med ekipama Stari in Mladi, ki jo je s 15:3 dobila slednja. Sledil
je odličen golaž za vse igralce in gledalce, ki ga je pripravil Marko
Kodela. Na obeh športnih dogodkih se je zbralo kar okrog 50
igralcev in igralk različnih generacij, kar nas navdaja z optimizmom
za prihodnost nogometne rekreacije na Frankolovem.
Primož Pinter

Športna sekcija v kegljanju
V Društvu upokojencev Vojnik uspešno deluje športna sekcija v kegljanju s kroglo na vrvici.
V letošnjem letu smo se udeležili
tekmovanja v Rimskih Toplicah,
Zlatoličju, ob prazniku občine Vojnik
pa smo na našem igrišču organizirali
ekipno prijateljsko meddruštveno
tekmovanje.
Moška ekipa okrepljena z dvema
ženskima predstavnicama je zmagala
na regijskem tekmovanju v Rimskih
Toplicah.
Kot zmagovalna ekipa je pridobila
pravico nastopanja na državnem
prvenstvu v Zlatoličju.
Na državnem prvenstvu, ki je
bilo 30. 8. 2012, smo v zasedbi
Marjanca Skaza, Nežika Verbič,
Janez Prelesnik, Zvone Mrkač in
Viktor Žgajner osvojili 6 mesto.
Rezultati prijateljskega
meddruštvenega tekmovanja, ki je
bilo 3. 10. 2012 v Vojniku, so sledeči:
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Moški
1. DU Ljubečna
2. DU Vojnik
3. DU Trnovlje
4. DU Škofja vas
5. DU Slavko Šlander
6. DU Ostrožno
Ženske
1. DU Vojnik
2. DU Škofja vas
3. DU Trnovlje
4. DU Slavko Šlander
5. DU Ljubečna
6. DU Ostrožno

Državno prvenstvo Zlatoličje

Najboljše tri ekipe so dobile pokale. Vsem nastopajočim čestitamo!
Viki Žgajner
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Benjamin Verbič:
»Živim za nogomet!«

Nogometni dan
		 na Frankolovem

Starost: 19 let

Na lepo sončno soboto, 19. maja 2012, je Športno društvo Frankolovo
organiziralo tradicionalna turnirja v malem nogometu za člane in
osnovnošolce v počastitev krajevnega praznika in v okviru akcije Veter
v laseh.

Klub: Nogometni klub Celje
Trener: Marijan Pušnik
Cilji: u vrstitev ekipe med prve tri ekipe v 1. slovenski nogometni
ekipi
Vzorniki: Lionel Messi in Robert Koren
Hobiji: u kvarjanje z različnimi športi, branje knjig s športno
tematiko, druženje s prijatelji
Sanjsko potovanje: Avstralija, Španija (Barcelona)
Vidnejši rezultati 2012:
			

- finalist Pokala Slovenije,

			

- reprezentant U19 reprezentance Slovenije

Benjamin Verbič oz. Beni, kot ga kličejo, je že od malih nog
zasvojen z nogometom. V osnovni šoli, ko je imel šest let, je pričel z
aktivnimi treningi v Nogometnem klubu Vojnik. »Za nogomet sta
me navdušila oče Anton in brat Boštjan,« pove in doda, da je nato
svojo pot nadaljeval v nogometni šoli Mali šampion, kjer so kmalu
prepoznali njegove kvalitete. S 17. leti je kot napadalec debitiral
za člansko ekipo Nogometnega kluba Celje, kar se za takšno
starost ne zgodi prav pogosto. Beni je v preteklih letih obiskoval
Srednjo ekonomsko šolo v Celju. Da bo pridobil naziv gimnazijski
maturant, si želi prihodnje leto opraviti še splošno maturo. Njegovo
življenje je povezano s športom, zato se želi vpisati na Fakulteto za
šport.

Tekmovalni dan se je pričel ob 9. uri z osnovnošolskim
turnirjem, katerega so se udeležile štiri ekipe. Starši in ostali
gledalci so lahko uživali v fanatični borbenosti in lepih potezah
mladih igralcev in igralk, za kar so bili nagrajeni z glasnimi aplavzi
občinstva. Premierno sta letos delila pravico učitelj Ivo Špeglič in
Rok Selčan, ki sta odlično opravila svoje delo. Zmagala je ekipa
Vijolic.
Prve tri uvrščene ekipe so bile nagrajene s pokali. Med in
po turnirju pa je bilo za sodelujoče poskrbljeno tudi z malico s
sendviči, napitki in slaščicami.
Ob 14. uri se je pričel članski turnir za prehodni pokal KS
Frankolovo. Ekipe so bile razdeljene v več skupin, dve najboljši
iz vsake so se uvrstile v izločilne boje, v katerih je največ znanja
pokazala ekipa Bayerna in zasluženo osvojila turnir. Za vse
sodelujoče in obiskovalce pa je bil na voljo tudi odličen golaž.
Po zaključnem tekmovanju pa smo se družili še pozno v noč.
Skupaj smo si na prostem na filmskem platnu ogledali finalno
tekmo Lige Prvakov med Bayernom in Chelsijem. Da je bil
nogometni dan popoln, je zaslužno tudi PGD Frankolovo, ki je
posodilo gasilske mize in klopi ter p. Branko Cestnik in g. Peter
Žurej, ki sta nudila tehnično podporo. Vsem se lepo zahvaljujemo
za pomoč in sodelovanje!

Beni je med najmlajšimi v svoji ekipi
Pri mladostnih 19. letih se iskreno pohvali, da se mu je že zelo
zgodaj uresničila njegova največja želja – profesionalno ukvarjanje
z zagotovo eno izmed najbolj priljubljenih kolektivnih iger na
svetu. Beni je danes med najmlajšimi v članski ekipi, v letošnjem
finalu Pokala Slovenije je bil celo izbran za najboljšega igralca.
Vsakodnevni treningi, tako dopoldanski kot popoldanski, mu
zapolnijo dan, zato se že veseli meseca decembra, ko nogometašem
ostane malo več časa za počitek. »Izjemno cenim, da me moja
družina tako podpira in se je zaradi mojega nogometa pripravljena
marsičemu odpovedati« Beni doda ob zaključku najinega pogovora
in na vprašanje, kaj si najbolj želi, simpatično odgovori: »Igrati v
Nogometnem klubu Barcelona.«

Primož Pinter

Tjaša Podergajs
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ESKO MEMORIAL

Planinski kotiček

V nedeljo 26.8. 2012 smo v nogometnem klubu Vojnik priredili
memorial v spomin na Igorja Esa.

Toliko smo doživeli od zadnjega informiranja, da srčno upam, da
nam za to številko Ogledala ne bo zmanjkalo prostora. Pohodi in izleti,
ki smo jih v programu planirali, so se zvrstili glede na vreme in število
udeležencev, tudi z zamikom. Ob povzetku doživetega je bila prva
misel: »Ko bi lahko še ponovili!«

Igor Es je bil izjemen človek,
ki je v preteklosti v nogometnem
klubu pustil izjemen pečat. Brez
njegove prisotnosti tako moralne
kot tudi finančne si takratnega
kluba ne bi mogli prestavljati.
Predvsem je pomagal takratni
mladinski ekipi Vojnika, ki je zelo
uspešno nastopala v mladinski
ligi.
Cilj memoriala je bil, da se vsi skupaj spomnimo na Igorja, malce
obudimo spomine ter se predvsem družimo in odigramo prijateljski
turnir. Povabili smo ljudi oz. štiri ekipe samo iz naše regije, ki so
bolj ali manj Igorja poznali. Žal nas je tisti dan spremljalo slabo
vreme, vendar se nismo pustili zmesti, kajti imeli smo postavljen
tudi velik šotor ter memorial brez težav pripeljali do konca.

Krniška glavica
Bili smo v Srbiji, obiskali Rosskofel – Trogkofel, Triglav,
Kriške pode, Razor, Krniško glavico in otok Krk. Povsod smo
lahko občudovali naravne lepote in se čudili stvaritvam človeških
rok. Vredno je negovati tako kulturno, zgodovinsko kot naravno
dediščino! Je lepa popotnica naslednjim rodovom.
Več fotografij z naših potepanj lahko pogledate na spletni strani
PD Vojnik. Vabljeni!
Vedno znova pa pomislim na naš odnos do narave. Ali poskrbimo,
da odnesemo nazaj v dolino, kar ne sodi v gore, naravo?

Kot sem že prej omenil so na memorialu sodelovale štiri ekipe,
vendar kljub temu, da je bilo vse skupaj v prijateljskem vzdušju
naboja v igri ni manjkalo. Tako je na koncu zmagala ekipa iz Nove
Cerkve ter vsaj za eno leto domov odnesla prehodni pokal. Drugo
mesto so zasedli člani NK Vojnik, tretji so bili fantje takratne
mladinske ekipe pri kateri je igral tudi Igorjev sin Matej. Zadnje
četrto mesto pa so zasedli vedno neumorni veterani Vojnika.

Če se še tako trudimo, ljudje z odpadki onesnažujemo okolje.
A ker brez papirnatih robčkov, domačih sendvičev, zavitih v
aluminijasto folijo, in plastenk z vodo v gorah ne gre, je prav, da
vemo, kam odpadke po tem, ko se vrnemo s hribov, tudi odvržemo.
Med najbolj pogostimi odpadki, ki jih planinci nosimo v
nahrbtnikih, so razne vrečke s sadjem in njihovimi ostanki,
plastenke z vodo in drugimi pijačami, domači sendviči, zaviti
v aluminijasto folijo, pločevinke, papirnate brisače, papirčki od
energijskih in čokoladnih tablic. Če načrtujemo večdnevno turo
po gorah, je tega še več.
Prav je, da odpadke, ki jih prinesemo, tudi odnesemo z gora.
Planinski bonton nam to veli, nanj pa opozarjajo tudi informacijske
table in Zavod RS za varstvo narave. Še bolje pa je, da odpadke
odnesemo v svoje domače okolje in jih razvrstimo po zabojnikih.
Vodniki redno in na vseh pohodih ozaveščajo o tem in onem.
Aktualne vsebine dopolnjujejo in izpopolnjujejo na tečajih,
srečanjih vodnikov PZS. Eno takih zanimivih in koristnih je bilo
tudi drugo soboto v oktobru. PD Vojnik je bilo gostitelj srečanja
vodnikov Savinjskega meddruštvenega odbora. Imelo je priložnost
predstaviti Občino Vojnik in delovanje društva. Z nami so bili tudi
Arclinski fantje.

Drugo leto se nadejamo lepšega vremena in vsekakor bo ESKO
Memorial postal tradicija. Hvala vsem sodelujočim ter se vidimo
zopet naslednje leto.
Uroš Ločnikar
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Planiramo kostanjev piknik, izlet v neznano in naša srečanja v
decembru na Stolpniku in pri Sv. Tomažu. Pridite z nami!
In varen korak vam želim po lepih jesenskih poteh. Naj vam
listje šelesti in prinaša melodije vetra.
Zvonka Grum, foto: Rajko Sentočnik
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Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
November
November 2012
Sobota,
17. november 2012
ob 8. uri
Nedelja,
18. november 2012
ob 17. uri
Petek,
23. november 2012
ob 18. uri
Sreda,
28. november 2012
ob 17. uri
Četrtek,
29. november 2012
ob 15. uri

Turistično društvo Nova Cerkev prireja izlet – ogled Ptuja in degustacija vin.
Datum in ura bosta znana naknadno.
Društvo Talon Frankolovo prireja tradicionalni Martinov izlet
– Ptuj in okolica, Ptujska gora, Ptujski grad, Vinska klet Ptuj.
Odhod izpred Krajevne skupnosti Frankolovo.
Občina Vojnik, Župnija Frankolovo in Prosvetno društvo A.B. Frankolovo prirejajo
prireditev ob zaključku Slomškovega leta v cerkvi na Frankolovem.
Tomo in Mira Gorenšek prirejata predstavitev knjige Prebiranje popotnih slik in
potopisno predavanje v Kulturnem domu Vojnik. Nastopal bo Gorazd Pavič na kitari.
Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja zbiranje vzorcev vin v društveni kleti
do 19. ure. Potekalo bo merjenje sladkorja, žvepla in kislin.
Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja X. kletarski večer v Gasilskem domu
Vojnik. Potekala bo strokovna pokušina mladih vin z nasveti za odpravo napak v
vinu pod vodstvom Tadeje Vodovnik.

December
Prva nedelja v
decembru 2012
Sobota,
1. december 2012
ob 16. uri
Torek,
18. december 2012
ob 18. uri
Sobota,
22. december 2012
ob 18. uri
Petek,
23. december 2012
ob 16. uri
Ponedeljek,
24. december 2012
ob 22. uri

Turistično društvo Nova Cerkev prireja Miklavžev sejem v centru Nove Cerkev.
Turistično društvo Frankolovo prireja delavnico izdelovanja adventnih venčkov in
novoletnih čestitk v prostorih društva.
Občina Vojnik prireja županov novoletni sprejem v Kulturnem domu Vojnik.

Dekliška vokalna skupina KUD Vojnik prireja božično-novoletni koncert.
Godba na pihala Nova Cerkev prireja tradicionalni božično-novoletni koncert v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.
Društvo Talon Frankolovo prireja tradicionalni pohod z baklami k polnočnici v
Črešnjicah. Odhod izpred paviljona na Frankolovem.

V knjižnici Vojnik so vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 17. uri, odprta vrata v pravljični svet. V tem
pravljičnem svetu bomo poslušali pravljico in se preizkusili v ustvarjalnih spretnostih.
Turistično društvo Nova Cerkev vabi vse člane in občane občine Vojnik, da se jim pridružijo na torkovih
pohodih. Start je vsak torek ob 19. uri v centru Nove Cerkve med lipami.
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