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Glasilo Občine Vojnik

Beseda urednika
jih soustvarjajo mentorice otrok, ki znajo
iz njih izvleči iskrenost in dobrosrčnost.
V tej številki je kar nekaj prispevkov
z občnih zborov društev, odvijali so se
božično-novoletni koncerti , osrednji
dogodek pa je bila pustna povorka v Novi
Cerkvi; tudi na starejše nismo pozabili.
Torej, želim vam veliko prijetnega branja.
Lepo je biti urednik, če imaš na razpolago
toliko prispevkov, kolikor jih imam jaz in
cel uredniški odbor. Z veseljem pristopam
k urejanju in veselim se dneva izdaje, saj
je cilj vseh nas, da smo obveščeni, da si
povemo en drugemu kaj smo doživeli, kaj
smo izpeljali - posamično, v službi ali v
krogu društva.

Zima je za nami, prihajajo prijetnejši,
topli dnevi, ki nas bodo privabili na plan in
nas napojili z novo energijo za ustvarjanje.
Upam, da boste del te namenili še naprej
za pisanje prispevkov o dogodkih, ki vas
bodo tako ali drugače navdihnili. Želim
vam veliko drobnih, a prijetnih doživetij.

Dogodkov ne manjka, rad se udeležim
vsakega, če me nanj povabite in na ta način
si zaupamo informacije in ustvarjamo
podlago za dobro obveščenost. Najbolj
priljubljeni so otroški prispevki in tisti, ki

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do petka,
23. marca 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 23. marcu,
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:
Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:
Kolaž dogodkov
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Trdno smo zakorakali v novo leto in se resno oprijeli
dela, ki nas čaka v tem letu. S sprejetim proračunom nam
je tudi dana spodbuda in možnost, da načrtovane projekte
tudi izpeljemo.
V tej številki Ogledala pa se bom dotaknil vsebin in
vaših najbolj pogostih vprašanj, ki sem si jih zapisoval od
predzadnjega Ogledala:
• Na HUDINJI nadaljujemo z dokončanjem protipoplavnih
ukrepov, kar pomeni: razširitev struge in zaščito brežin v smeri
proti pokopališču, sanacijo nasipov v »Titovem parku« ( v času
poplave 2007 so prepuščali manjše količine vode zaradi pritiska)
in pa sanacija škarp pri brvi, ki so prav tako prepuščale visoke
vode zaradi velikega pritiska. V celoti investicijo nadaljujemo z
državnim denarjem. Dela izvaja NIVO Celje, kot podizvajalec
CMC Celje, ki ima izvajalsko pogodbo z ministrstvom za okolje.

• Res je, da nismo veliko govorili o ureditvi
VEČNAMENSKEGA PROSTORA V ČREŠNJICAH, ki ga bo
mogoče uporabljati tudi za mrliško vežico, vendar tudi ta dela
se uspešno nadaljujejo in bodo končana spomladi. Pri vseh teh
delih naletimo na različne vsebinske težave tudi po tem, ko je
finančna shema v proračunu že zaključena, zato se dela izvajajo
počasneje, kot bi se lahko oz. kot so v naših pričakovanjih.
• NAŠI REDARJI so večkrat deležni groženj po telefonu
in v zadnjem času so doživeli že tudi fizični napad, na srečo
ne v naši občini. NE POZABITE, DA SMO Z NJIMI ŽELELI
NAREDITI V OBČINI RED, ZATO JE PRAV, DA SE Z NJIMI
POGOVARJATE IN UPOŠTEVATE NJIHOVE NASVETE.
• VELIKO PRITOŽB SMO DOBILI NA RAČUN
KURJENJA PLASTIKE, KI OSTAJA KMETOM PRI
BALIRANJU. Vljudno opozarjamo in prosimo, da tovrstne
odpadke vozite na ZBIRNI CENTER, KJER JIH LAHKO
ODLOŽITE V POSEBEN ZABOJNIK ZA PLASTIKO.
Kurjenje tovrstnih odpadkov pa je zaradi škodljivih plinov in
smradu prepovedano.

Zaščita brežin Hudinje
• PROJEKTI ZA SPODNJI ARCLIN, PRESTAVITEV
HUDINJE PRED POKOPALIŠČEM V VOJNIKU IN
ZADRŽEVALNIKI NA HUDOURNIŠKEM POTOKU OD
TOMAŽA, PA ČAKAJO NA POTRDITEV ZA IZVEDBO V
SKLOPU VELIKEGA, KOHEZIJSKEGA IN SKUPNEGA
PROJEKTA S CELJEM, KI PREDVIDEVA UREDITEV
PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE ZA MESTO CELJE IN SO
VANJ VKLJUČENI OMENJENI PROJEKTI V NAŠI OBČINI.
• Paviljon v PARKU FRANKOLOVO SE NADALJUJE in
kljub težavam načrtujemo njegov zaključek do začetka prireditev
v okviru krajevnega praznika.

Paviljon v parku na Frankolovem dobiva končno podobo
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• POSEBEJ PA PROSIMO, DA RAZLIČNIH ORGANSKIH
ODPADKOV, CELO KADAVROV (POGINULE ŽIVALI) NE
MEČETE V POSODE ZA SMETI. Predstavljajte si, da morajo
naši delavci ali zaposleni na pokopališču ali drugje, te smrdeče
odpadke ročno odstranjevati iz teh posod! Na pokopališču
v Vojniku so kar 8-krat ljudje nametali med sveče in druge
odpadke tovrstne odpadke in odstranjevanje le teh je bila prava
mora. PROSIMO, DA S TEM RESNIČNO PRENEHATE, JIH
ZAKOPLJETE ALI POKLIČETE ZA NJIHOV ODVOZ
USTREZNO SLUŽBO.
• LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV, POSEBNO V VEČ
STANOVANJSKIH OBJEKTIH, postaja v občini Vojnik velik
problem. Če drugače ne bomo mogli zagotoviti urejenega
in pravilnega odlaganja, bo morala posredovati inšpekcijska
služba. V primeru, da odpadki niso pravilno ločeni, gredo na
skupno odlagališče. Ni čudno, da je potem v Sloveniji tako
visok odstotek odpadkov v primerjavi z Nemčijo in Avstrijo (te
podatke ste lahko zasledili v medijih), ki se še vedno odlagajo na
skupno odlagališče. V OBČINI SMO V PRETEKLEM LETU
ZBRALI 3.106.798 kg ODPADKOV, ODLOŽENIH JE BILO
1.201.300 kg ali več kot 38 % smeti se še vedno odloži na skupno
odlagališče.
• Nekatere vasi v občini imajo tudi še vedno izjemno nizek
odstotek vključenih v javni odvoz gospodinjskih odpadkov.
Prosim, da si le to zagotovite in tako pomagate ohranjati čisto
okolje. KS že imajo naročilo, da obvestijo vse, ki še nimajo

Beseda župana
40 ekoloških otokov in zagotovo greste dnevno mimo katerega
od teh, torej odlaganje ločeno zbranih odpadkov ne sme biti
problem.
• Zelo se zanimate tudi za začetek gradnje telovadnice: od
resornega ministrstva konec januarja še vedno nimamo sklepa o
sofinanciranju. Proračun naše občine pa začetek gradnje načrtuje
še v tem letu. Torej začeli bomo takoj, ko bomo prejeli sklep tega
ministrstva.
Čas, ki je pred nami, nam bo ponudil pustno veselje, sledil pa
bo postni čas, ki pa nam bo ponudil mnoge lepe kulturne dogodke
naših društev in srečanje z našo notranjostjo v miru in veselem
pričakovanju.
Že zdaj vas vabim na ČISTILNO AKCIJO, KI BO KONEC
MARCA, PRED VELIKO NOČJO.
Urejen ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov
lastne posode oz. odvoza. Prosimo, da uporabljate tudi ekološke
otoke posebno za papir, saj naše posode pri naših domovih ne
zagotavljajo ločenega zbiranja papirja. V občini je že več kot

Šolarjem želim snega v zimskih počitnicah in ko se bomo
srečali z naslednjim Ogledalom, bo verjetno že prijetna pomlad.
Do takrat pa vsem vse dobro!
Beno Podergajs,
župan občine Vojnik

Občina Vojnik finalist na natečaju
»Najbolj zelena občina 2011«
Občina Vojnik je tudi letos sodelovala na slovenskem natečaju za »Najbolj zeleno občino 2011«, drugem po vrsti. V naši občini
delamo premišljene korake v smeri trajnostnega razvoja tako, da smo zasedli med občinami nad 5.000 prebivalci zavidljivo 2. mesto
na področju ravnanja z odpadki kot tudi na področju drugih ukrepov trajnostnega razvoja:

- protipoplavni ukrepi;
- sofinanciranje malih čistilnih naprav in
izgradnja čistilnih naprav v večjih krajih
(Škofja vas za Vojnik, Nova Cerkev in
Frankolovo);
- energetsko varčni programi: fotovoltaika,

energetski
pregledi
in
daljinski
energetski management javnih stavb;
- k omuniciranje
in
ozaveščanje
prebivalstva: javno glasilo Ogledalo,
spletni medij mojaobcina.si/vojnik;
- eko šoli in eko vrtec;
- o značene poti primerne za kolesarjenje:
Šmartinska pot (4 km), Pot med
vinogradi Frankolovo (13,6 km), Pot po
vaseh KS Nova Cerkev (14,6 km), Pot
na Dobrotin (4 km)
- g ozdna učna pot Modrijanov v Vojniku,
označene naravne vrednote KS Nova
Cerkev;
- delež občinskega proračuna za okoljske
investicije: 11 %;
- s prejem dolgoročne razvojne strategije
do leta 2020 z visoko okoljsko
naravnanostjo.       
Natečaj za Najbolj zeleno občino 2011
je organizirala Fit media, pod blagovno
znamko Zelena Slovenija, v sodelovanju
z Ministrstvom za okolje in prostor,
Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo
občin Slovenije.

Strokovno žirijo so sestavljali:
- prof. dr. Franc Lobnik, predsednik Sveta
za varstvo okolja RS
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-m
 ag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje
in prostor, vodja Sektorja za okolje in
podnebne spremembe
- Saša Kek, Skupnost občin Slovenije
- Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije
- Jože Volfand, Fit media
- dr. Darja Majkovič, Fit media
Zaključni dogodek natečaja je potekal
31. januarja 2012 v Ljubljani, kjer smo
kot finalisti imeli priložnost svoje delo
predstavili širši javnosti. Tako smo lahko
ocenili naše trajnostne izzive in spodbudne
premike v primerjavi z drugimi občinami.
Za dvig na prvo stopničko na področju
ravnanja z odpadki, bo morala občina
Vojnik in njeni občani narediti še premike
v smeri večjega deleža ločeno zbranih
odpadkov (trenutno 46,10 %) kot tudi
ponovne uporabe odpadkov. Pri ostalih
ukrepih trajnostnega razvoja pa moramo
v okviru finančnih možnosti zagotoviti
odvodnjavanje fekalnih in meteornih
voda (kanalizacije), saj smo čistilne
naprave v večjih naseljih (Nova Cerkev in
Frankolovo) že zagotovili ter kolesarske
steze in pločnike, ki bodo omogočali tudi
manjšo uporabo avtomobilov.
Mojca Skale
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Strokovne službe
Župani območja Osrednje Celjsko potrdili Izvedbeni
načrt za prijavo projektov v skupni vrednosti 6
milijonov evrov
Dobrna, 26. januar 2012 - V sredo, 25. januarja 2012, je potekala 7. seja območnega razvojnega sveta ORP Osrednje Celjsko v
prostorih kabineta župana Občine Dobrna Martina Brecla. Na njej so župani poleg drugih točk dnevnega reda obravnavali in potrdili
Izvedbeni načrt ORP Osrednje Celjsko za obdobje 2012-2014 za prijavo projektov, ki se bodo sofinancirali iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Znesek subregijske kvote za Izvedbeni načrt 2012-2014 je 3.986.194,36 €. Skupna vrednost vseh prijavljenih
projektov znaša 6.191.965,97 €. Nekateri projekti se bodo začeli izvajati že v letošnjem letu, vsi pa bodo zaključeni do konca leta
2014.
V Mestni občini Celje bodo nadaljevali z obnovo starega
mestnega jedra, uredili bodo Glavni trg in del Stanetove ulice
s površino 5.614 m2. Obnovili bodo dotrajano infrastrukturo,
tlakovanja in urbano opremo. Na Dobrni bodo uredili odvajanje
komunalnih odpadnih vod v delu naselja Klanc in Zavrh.
V Laškem bodo zgradili kanalizacijsko omrežje v naseljih
Laško, Debro in Marija Gradec, v Občini Štore pa bodo uredili
odvajanje komunalne odpadne vode za naselje Lipa. V Vojniku
bodo zgradili kanalizacijo za naselja Arclin, Frankolovo
in Konjsko. Vse kanalizacije bodo ob zaključku projektov
priključene na že delujoče čistilne naprave. Skupno bo na
osrednjeceljskem območju pripravljenih približno 1.000 novih
priključkov na kanalizacijsko omrežje za 2.500 prebivalcev.
V kolikor bo Občina Laško še v letošnjem letu zagotovila vso
potrebno dokumentacijo za nadaljnjo obnovo starega mestnega
jedra, pa bodo namesto kanalizacije v financiranje umestili
projekt Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško, ki
Z leve: Benedikt Podergajs, Marko Zidanšek, Franc Zdolšek,
vključuje izgradnjo kaskadnih ploščadi, postavitev fontane in
Martin Brecl in Miran Jurkošek (foto: Sherpa)
ureditev razsvetljave, izgradnjo parkirišča pod šolskim igriščem
Na seji so sodelovali naslednji člani (župani) območnega
ter povečanje prometne varnosti na Trubarjevem nabrežju.
razvojnega sveta ORP Osrednje Celjsko:
Regijska kvota za sofinanciranje operacij prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete
»razvoj regij« za obdobje 2007 – 2013 znaša za Savinjsko
regijo 83.375.147,00 €. Na osrednjeceljskem območju bo do
konca obdobja iz tega naslova porabljenih pripadajočih 26
% sredstev, oziroma 22 mln €. Do sedaj so naše občin iz tega
naslova že pridobile 18,5 mln € za izvajanje 21 projektov, ki
so jih namenile izgradnji nizkoenergetskih vrtcev, vodovodov,
kanalizacij in čistilnih naprav, cestne infrastrukture, obnovi
mestnih središč ter turistični infrastrukturi.

•	mag. Marko Zidanšek, Mestna občina Celje; po pooblastilu
župana;
•

Martin Brecl, Občina Dobrna;

•

Franc Zdolšek, Občina Laško;

•

Miran Jurkošek, Občina Štore;

•	Benedikt Podergajs, Občina Vojnik ter predstavnici ORP
Osrednje Celjsko: Bojana Kroflič ter Brigita Tratnik.

Nosilec

Naziv projekta

Mestna občina
CELJE

Skupna
vrednost projekta

Predvidena vrednost
sofinanciranja ESRR

Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju

2.586.709,58 €

1.569.684,11 €

Občina
DOBRNA

Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih
virov na povodju Savinje, na območju Občine Dobrna – na območju naselij Klanc in Zavrh
– povodje Dobrnice

844.301,65 €

513.251,48 €

Občina LAŠKO

Kanalizacija Laško

1.044.446,75 €

712.868,69 €

*Občina LAŠKO

Izboljšanje turistične atraktivnosti mesta Laško

1.294.250,00 €

712.868,69 €

Občina ŠTORE

Kanalizacija Lipa

781.872,90 €

513.071,85 €

Občina VOJNIK

Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik

1.036.800,51 €

677.318,23 €

6.294.131,39 €

3.986.194,36 €

SKUPAJ
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Strokovne službe
Povabilo k akciji “Očistimo Slovenijo 2012”
Društvo Ekologi brez meja, si je zadalo nalogo, da po zgledu akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu
v letu 2010 letos organizirajo akcijo Očistimo Slovenijo 2012, ki bo potekala 24. marca 2012, v šolah in
vrtcih pa 23. marca 2012.
»Tokrat pa ne bomo čistili samo
Slovenije. Milijoni prostovoljcev
bomo del največje okoljske akcije
v zgodovini človeštva, akcije, ki bo
združila svet, “World cleanup 2012”.
Skupaj bomo očistili naš planet
milijonov ton odpadkov. Na ta dan
se bo pisala zgodovina« so zapisali
Ekologi.
Naša občina že od svoje ustanovitve dalje organizira čistilne
akcije, zato bo letos le-to združila z zgoraj opisano.
Zbirna mesta za odpadke bodo na mestih, kjer so črna
odlagališča. Če bo mogoče, bomo poskrbeli za zabojnike, če
pa teh ne bo dovolj, se bodo odpadki zbrali ločeno v vrečah na
dogovorjenih mestih.

bodo v tej akciji očiščena. Že odkrita odlagališča najdete na
spletni strani http://register.ocistimo.si.
Tudi mi želimo pisati čisto zgodbo naše občine, seveda z vašo
pomočjo. Verjamemo, da se boste tej akciji z veseljem priključili.
Vabimo torej vsa društva, organizacije in posameznike, da v
času uradnih ur pokličete na svojo krajevno skupnost:
- Frankolovo: Natalija 781 40 56 ali gsm 031 781 173,
- Nova Cerkev: Mihaela 781 20 50 ali gsm 041 624 492,
- Vojnik: Irma 7800 621 ali gsm 031 384 399 in potrdite svojo
pripravljenost za sodelovanje.
Zbirna mesta za udeležence bodo na istih mestih in urah kot
običajno, če pa bo kakšna sprememba vas bomo obvestili.
24. marca torej nasvidenje!

Že pred 24. marcem poglejte okoli sebe in nam sporočite, če
veste za kakšno črno odlagališče. Vsa črna odlagališča, za katera
nam boste povedali vi in bodo do začetka marca registrirana,

Irma Blazinšek,
koordinatorka za Občino Vojnik

Otvoritev mostu v Višnji vasi
Most v Višnji vasi je bil prepotreben obnove, saj ni bil več varen za prevoz z vozili, pa tudi malo večja voda bi ga ogrozila. Podjetje
Maptrade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je delo opravilo kvalitetno in pravočasno, kar je v svojem nagovoru poudaril tudi župan občine
Vojnik in dal v zahvalo in spomin izvajalcu vojniški grb.

Vrednost investicije je bila 125.720,54 EUR in je v celoti
pokrita. Dolžina mostu je 13 metrov, širina pa 5,8 metra.
Strokovni nadzor je izvajalo podjetje Paritet d.o.o., katerega
predstavnik je poudaril, da ni bilo spornih gradbenih posegov,
pa tudi material je bil ustrezen. Most je blagoslovil tudi vojniški

župnik Perger, po končanih nagovorih pa so s prerezom traku
most predali svojemu namenu.
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Izšla prva
Županov
monografija občine novoletni
Vojnik
sprejem
Občina Vojnik je bogatejša za novo monografije občine Vojnik.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez je med nami,
naj gre po svetu - rama ob rami svetloba z nami.
Tako je zapisal naš pesnik Tone Pavček, besede pa smo želeli
potrditi na županovem novoletnem sprejemu 20. decembra
2011, v Kulturnem domu Vojnik.
Goste je, z nekaj besedami o preteklosti in voščili za novo
leto, nagovoril župan. Večer je bil namenjen gostom, ki so
soustvarjali dogodke v občini Vojnik in ki so zaznamovali
letošnje leto. V življenju je že tako, da si zapomnimo lepe. Tiste
manj lepe pa damo nekam v ozadje.
Ob tej priložnosti smo čestitali uspešnim športnikom v občini
Vojnik ter jim zaželeli uspešno športno pot še naprej.

Besedilo je delo Draga Medveda
V slovenskem in angleškem jeziku jo je v osemsto izvodih
izdalo celjsko podjetje Fit Media, besedila so delo Draga
Medveda, avtor večine fotografij pa je Matjaž Jambriško.
Občina Vojnik se je projekta priprave monografije lotila
strokovno in v ta namen imenovala uredniški odbor v sestavi
Otona Samca, Jožeta Žlausa, Milene Jurgec, Janeza Kara, Petre
Pehar Žgajner, mag. Vanese Čanji, Draga Medveda, Benedikta
Podergajsa, Lidije Eler Jazbinšek, Dušana Horvata in Slavka
Jezernika.
V preteklih letih se je na Občini Vojnik nabralo ogromno
gradiva, ki pa ga je bilo zelo težko odbrati; skoraj vse gradivo je
bilo enako pomembno. Gre za prvo tako publikacijo, saj so do
zdaj izšle publikacije posameznih naselij ali krajevnih skupnosti,
še nikoli pa ne v eni publikaciji vse skupaj. Monografija je
sestavljena iz petih sklopov in tako lahko bralec v prvem
sklopu najde nekaj splošnih podatkov o sami občini in njenem
utripu tako s področja kulture, športa …V drugem, tretjem in
četrtem delu se predstavijo posamezne krajevne skupnosti skozi
fotografijo in besedo, v petem, se pravi zadnjem delu, pa se lahko
sprehodite skozi zgodovino občine preko starih razglednic.
Skozi vsa poglavja vas spremljajo miniature Doroteje Hauser,
ki ji je Občina Vojnik v tej monografiji, namenila prav poseben
poklon.
Monografiji je mogoče še danes kupiti po prednaročniški ceni,
in sicer znaša cena 1 izvoda 33 EUR, po 25. decembru pa jo
boste lahko kupili na sedežu občine Vojnik po ceni 37 EUR, za
prodajo je občina namenila 250 monografij.  
Petra Pehar Žgajner
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Priznanja so prejeli Tija Ocvirk, Maša Žgajner, Klara Apotekar,
Karlo Vodušek, Luka Robnik, Blaž Potočan, Filip Vranc, Špela
Mastnak, Timi Zajc, Peter Leber, Saša Brezovnik, Aljaž Guzej,
Jernej Bojanovič, Blaž Pristovnik, Matic Suholežnik in Urh
Poteko.
Tija je 11-letna atletinja, ki je prejela priznanje za naslov
državne prvakinje v teku na 600 metrov v kategoriji U12 in
naslov državne prvakinje v štafeti 4 x 200 metrov. Pravi, da je
tek nekaj najlepšega, zato bo še naprej pridno trenirala.

Maša je prav tako 11-letna atletinja in prejemnica priznanja
za naslov državne prvakinje v štafeti 4 x 200 metrov. Redno
se udeležuje tekem, pravi pa, da bo še naprej pridno tekla in
skušala biti še hitrejša.
Klara je prejemnica priznanja za naslov državne prvakinje v
judu. Vestno trenira, kar se kaže tudi v pridobljenih medaljah s
tekmovanj po Sloveniji in v sosednjih državah.
Karlo, Luka, Blaž in Filip so člani Smučarskega društva Vizore

Kultura
stopnički, kar se mu je letos uresničilo na Hrvaškem.
Matic je član Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško
in je prejemnik priznanja za uspešno delovanje v mladinski
rokometni reprezentanci. Najbolj je ponosen, da se je udeležil
olimpijade v Bahrainu, kjer so dosegli 1. mesto.
Urh je prejel priznanje za odlične rezultate v atletiki. Letos je
nanizal kar nekaj odličnih rezultatov, med katerimi izpostavi 2.
mesto na ekipnem državnem prvenstvu in 2. mesto na maratonu
treh src v Radencih.
Na svetu si, da gledaš SONCE.
Na svetu si, da greš za SONCEM.
Na svetu si, da sam SI SONCE
in da s sveta odganjaš - SENCE.
in prejemniki priznanj kot državni prvaki v smučarskih skokih
za dečke do 11 let; tekmujejo tako ekipno kot tudi posamezno.

Tudi to pesem je napisal Tone Pavček. Bliža se praznični čas,
ko bi naj poskrbeli za soljudi in da bi vsem sijalo sonce.

Tudi Špela in Timi sta člana Smučarskega društva Vizore.
Špela je prejela priznanje kot državna prvakinja v smučarskih
skokih za deklice do 9 let, osvojila pa je tudi regijski pokal in
pokal Alpe Adria. Timi pa je prejemnik priznanja kot zmagovalec
svetovne šolske olimpijade v smučarskih skokih, ki je bila v
Garmisch-Partenkirchenu. Tekmoval je z dve leti starejšimi
skakalci in se odlično odrezal na vseh tekmovanjih.
Peter je zagret motokrosist, ki mu je letos uspelo uresničiti
zadani cilj. Postal je državni prvak v kategoriji Open R2 za
Pokalno prvenstvo v motokrosu, za kar je prejel priznanje.
Saša je prejemnica priznanja kot odlična smučarka, saj je
bila lanska sezona zanjo zelo uspešna. Prvič je nastopila v FIS
konkurenci, kjer je nanizala kar nekaj dobrih rezultatov.
Aljaž je prejel priznanje za odlične dosežke v plavanju.
Registriran je na Plavalni zvezi Slovenije, v letu 2011 pa se je z
večine tekem vrnil z medaljami.
Jernej je prejemnik priznanja za uspešno delovanje na področju
balonarstva. Pred dvema letoma je začel tekmovati, letos pa je
postal zmagovalec odprtega državnega prvenstva Slovenije.
Blaž je prejel priznanje za odlične rezultate na področju
gorskega kolesarjenja. Pravi, da je najlepše stati na najvišji

Sledil je nastop skupine Gemaj, ki so s pesmijo Decembrski
dan pričarali posebno vzdušje. Nadaljevali so s pestrim izborom s
svojega repertoarja. Prireditev so zaključili s pesmijo Silvestrski
poljub.
Povezovalka Andreja Petrovič pa je goste povabila na druženje,
ki se je nadaljevalo v prenovljenih prostorih kulturnega doma,
gostje pa so prejeli prvo monografijo Občine Vojnik.

24. februar 2012		

Lea Preložnik

9

OgledalO 1/86

Intervju
Janko Čepin: »Uresničujem življenjske cilje!«
Podjetje Honda Čepin, s. p. bo konec letošnjega leta praznovalo 25. let uspešne podjetniške poti. O začetkih, viziji in uresničevanju
življenjskih ciljev sem se na sedežu podjetja v Arclinu pogovarjala z direktorjem, Jankom Čepinom. Gospod Čepin je svoje otroštvo,
mladost in prve poslovne začetke preživljal v Zadobrovi pri Škofji vasi. Še danes, kljub temu, da živi v Vojniku, iskreno pove, da je po
duši še vedno Zadobrovčan. Po končani osnovni šoli na Ljubečni je nadaljeval šolanje za avtokleparja in ga uspešno zaključil. Čeprav
je želel nadaljevati šolanje je na pobudo staršev in v želji po čimprejšnjem zaslužku odšel s trebuhom za kruhom. Njegovo življenje
je vseskozi povezano z avtomobili, ki so njegova velika strast. Od leta 2010 je tudi občinski svetnik Občine Vojnik, kandidiral je na
Listi za razvoj Občine Vojnik. In kot pravi, šele sedaj spoznava lokalno skupnost skozi drugo perspektivo. Svojo uspešno podjetniško
pot opisuje kot pot polno odrekanj ter trdega, marljivega in vestnega dela. Janko Čepin je sicer tudi direktor podjetja Čepin, d. o.
o., ki letos obeležuje 15. let. Dejavnost njegovega podjetja nam je najbolj poznana pod imenom Honda Čepin s. p., ki zaposluje 14
ljudi. Gre za perspektivno podjetje, ki je tudi v časih, ki gospodarstvu niso najbolj naklonjeni, znalo izkoristiti znanje in potenciale.
Katerih prelomnih dogodkov se
Začetki vaše poti segajo kar nekaj let
najbolj spominjate?
nazaj. Kako ste začeli?
Prvo zaposlitev sem po končani
poklicni šoli dobil v Štorah, v takratni
tovarni traktorjev, nato sem se zaposlil
kot vzdrževalec v podjetju Klinker na
Ljubečni, kjer sem bil približno dve leti in
pol. Vseskozi so me spremljali avtomobili,
nekaj denarja sem že takrat poleg redne
službe zaslužil tudi s popravljanjem
avtomobilov. Vseskozi sem imel željo
imeti svojo delavnico, ki se mi je tudi
kmalu uresničila, saj mi je oče odstopil del
prostorov pri domači hiši.
Prvo delavnico sem tako imel najprej
v domači Zadobrovi in tako se je vse
skupaj začelo. Bilo je vedno več strank,
primanjkovalo je časa, zato sem leta 1987
odšel na svoje – na samostojno podjetniško
pot. Od takrat bo minilo že 25. let, kar
bomo proslavili z odprtjem razširjene
dejavnosti v objektu čez cesto.

Največja prelomnica je zagotovo bila
prihod v občino Vojnik, na sedanjo,
obstoječo lokacijo. 14. januarja 2000
smo se uradno preselili. To je bil velik
korak za majhno podjetje, dobili smo
namreč nove prostore in razširili dejavnost
tudi na avtoličarstvo, avtomehaniko in
prodajo vozil. Prej smo se ukvarjali samo
z avtokleparstvom. Pomemben prelom je
bil tudi leta 2001, ko je podjetje postalo
uradni zastopnik za avtomobilsko znamko
Honda. Nekaj let kasneje smo pridobili še
zastopstvo za motorje znamke Honda, lani
pa še za avtomobilsko znamko Suzuki.
Kakšna je bila poslovna dejavnost
pred gospodarsko finančno krizo in
kakšen je položaj danes?
V času debelih krav ni bila nobena
umetnost uspešno delati in tržiti. Govorim
o obdobju pred krizo. Takrat smo prodali
tudi do 300 novih avtomobilov na leto.

Nasproti sedanjega poslovnega objekta bo predvidoma v poletnih mesecih uradno
odprt povsem nov center
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Janko Čepin v sedanjem poslovnem
objektu
Po letu 2008 pa se je tudi pri nas položaj
bistveno spremenil, zato smo bili prisiljeni
premisliti, kako naprej. Ta položaj je bil
podoben tistemu iz leta 1998, ko smo se
selili iz delavnice na drugo lokacijo v
Arclin. Začrtati smo si morali povsem
novo pot in to tudi storili. Perspektiva
v avtomobilizmu je danes namreč t.i.
multi – brand, pooblaščeno zastopstvo za
več blagovnih znamk. Bistvo vsega pa je
narediti čim več za čim manj denarja.
Spremembe na trgu, novi cilji,
jasna vizija in dobri poslovni rezultati
pomenijo
ponovno
pomembno
prelomnico na vaši poti?
Drži.
Spremenjen
gospodarsko
finančni položaj pomeni tudi razmislek in
preusmeritev ciljev v drugo smer. To nas
je pripeljalo do novih izzivov. Na drugi
strani ceste, nasproti sedanje poslovne
stavbe, gradimo popolnoma nov poslovni
objekt v velikosti 3400 m2. Cilj je, da z
večjo ponudbo ponudiš stranki čim več za
čim manj denarja, seveda z minimalnimi
stroški. To pa se doseže ravno s količino.
Veliko sem potoval po Evropi in ugotovil,
da je Slovenija v tem primeru specifična,
majhna dežela, zato se bo nekdo z eno,
majhno delavnico in prodajo samo ene
avtomobilske znamke težko prebil skozi
čas in tudi krizo, ki nas spremlja. Nekaj
podobnega se je že zgodilo z malimi
potrošniškimi trgovinami. Na Švedskem,
v večjem mestu na primer na eni

Intervju
lokaciji prodajajo več avtomobilskih znamk. To pa pomeni tudi
manj stroškov. Naša želja je, da bo objekt končan do poletja s
kompletnim novim programom in pooblaščenim zastopstvom tudi
za nove avtomobilske znamke, katere pa naj ostane še skrivnost.

Kako bi opisali Vojnik, razvoj lokalne skupnosti?

Res je, leta 2010 sem postal pravi Vojničan, s stalnim
prebivališčem (smeh). Živim na hribu z najlepšim razgledom.
DomaRASTE
najdem svoj mir in energijo. Poleg selitve v Vojnik sem
ZA VSAKO BOLEZEN
ponosen
tudi na svojega sina Blaža, ki je zame na prvem mestu. Še
Kaj svetujete mladim, ki se odločajo
za
samostojno
ROŽCA
posebej sem vesel, ker gre Blaž po moji poti, tri leta je že zaposlen
podjetniško pot? Kakšne so vaše izkušnje, kako ste uspeli?
v druščina
podjetju.zberemo
Če bo šlo tako naprej, se ne bojim za prihodnost
se vesela
Kar si nekdo zamisli, mora to tudi poskusiti. Vsako
Sevedaleto
s trdim,
podjetja,
kar
nekaj najlepšega. Mlada moč pomeni tudi dodatno
gremo med
rožice. Letos je bilo žeje
deseto
marljivim in vestnim delom. Avtomobilska inznamka,
za katero
znanje
in
vizijo.
In to mi res veliko pomeni. Kot ste dejali, sem
leto,sanj.
odkar
z diplomirano
smo pooblaščeni, ima močno geslo. Moč naših
In tosodelujemo
nam
tudi
občinski
svetnik
in tudi soustanovitelj Liste za razvoj Občine
pove vse! Gre za geslo z močno vsebino in tozeliščarko
geslo me Marjano
dejanskoPlajhnar. Z veseljem se
Vojnik.
Lista
je
nastala
vsako
leto pa
pridruži,
nam da marsikateri na pobudo občank in občanov, zato smo to
vodi. Uresničujem svojo pot, svoje življenjskenam
cilje.
Ob tem
se
nevtralno
listo,
ki jo sestavljajo predstavniki z različnih področij,
nasvet
zdravilnih
zelišč.
je treba zavedati, da je bilo včasih veliko lažje,
danesojespoznavanju
bistveno
tudi
ustanovili.
Naše geslo je Ko dejanja štejejo!, želja pa, da
Sedajuspel.
smo že
težje. Res pa je, da če iščeš izgovore, ne boš nikoli
Komalo
si nastarejši in nam kakšen
z
idejami
in
predlogi
recept in kakšen zdravilni čajček prav pripomoremo k razvoju občine, da smo
dnu je treba iti naprej.
Naša lista, ki ima dva predstavnika v občinskem
koristita. Z veseljem sekonstruktivni.
zberemo in gremo
Po duši ste športnik. Večkrat vas vidimo na
kolesu,
v
naravi
svetu,
odlično
deluje,
v naravo s košem dobre volje. Le kaj
bi smo dinamični in aktivni. Menimo, da se
… Imate še kakšen hobi?
naša
lokalna
skupnost
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! dobro razvija, vendar se lahko postori še
Hudo nam
je igram
za tiste marsikaj.
ljudi, ki Predvsem
so zaradi si želimo, da bi skupaj snovali in uresničevali
Ni športa s katerim se ne bi ukvarjal. Kolesarim,
tečem,
še
dolgoročnejše
rešitve za našo skupnost, da bi se ustvarjala nova
zdravstvenih
težav
hokej, košarko, nogomet, tečem na smučeh.
Sem športnik
po prikrajšani, saj nam
delovna
mesta,
da
naravaLani
daje moč,
zdravje in dobro voljo. se še hitreje razvijajo podjetništvo, turizem
duši. Izpostavim pa lahko enega izmed podvigov.
sem šel
in podeželje. Menimo tudi, da manjka kraju nekaj kar pritegne,
Jožica G.
z manjšo skupino s kolesi na otok Krk na Hrvaškem. V desetih
nekaj za oči, če se lahko tako izrazim. Tu mislim predvsem na
urah smo prekolesarili 260 kilometrov. Dosežek, na katerega sem
kakšen park s sodobno urbano opremo, kolesarsko stezo ipd.
zelo ponosen.
Hvala za pogovor in uspešno tudi v prihodnje!
DRAGI učite
BOTRI,
Leta 2010 ste se preselili v Vojnik. Podjetništva
tudi HVALA VAM!
Tjaša Podergajs
sina Blaža, ste občinski svetnik Liste za razvoj Občine Vojnik.
Potem, ko so se v lanskem septembru
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv.
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po
Preventivna akcija
ﬁnančni plati dokončno zaključili šele
letos. od
Ob23.zaključku
Javna agencija RS za varnost prometa v tednu
do 27. triletnega projekta,
v celoti
blizu 200.000
januarja 2012 organizira preventivno akcijokiza je
večjo
varnost»tehtal«
v
in zauporabe
katerega smo denar zbirali s
cestnem prometu, pri kateri se osredotoča naevrov
nevarnosti
prostovoljnimi prispevki vseh faranov,
mobilonih telefonov med vožnjo.
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos
Preventivno akcijo vodi Vesna Marinko,s vodja
Sektorja
za
posebno
hvaležnostjo
spomnili botrov.
razvoj in koordinacijo v cestnem prometu»Razpis«
iz Javnebotrstva
agencijeza obnovo in povišanje
RS za varnost prometa, ki pravi: “ ... da gre
za kampanjo,
zvonika
je obrodilkiobilne sadove, saj smo
bo podprta na nacionalni in komercialnih televizijah,
radijskih
v spominsko
ploščo vklesali imena 21
postajah, spletnih in tiskanih medijih. Idealno
bi
bilo,
bi se in 5 zlatih botrov, po
bronastih, 16dasrebrnih
vozniki zavedali nevarnosti uporabe mobilnih
med
večinitelefonov
domačinov,
ki so s svojimi prispevki
vožnjo in temu primerno ukrepali.”
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega
Lea Preložnik
dela prispevali
tretjino potrebnih sredstev.
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost
se je nadaljevala v Aletinem domu ob
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V
slogi je moč«.

Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ!

Biti boter nekomu ali nečemu že samo
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM
in hvala Bogu za takšne ljudi.

15.

V
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Sonja Jakop
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OŠ Vojnik podeljen certifikat kakovosti
V četrtek, 5. januarja 2012, se je OŠ Vojnik ob slavnostni podelitvi certifikata pridružila skupini vzgojno-izobraževalnih zavodov,
ki izpolnjujejo zahteve modela Kakovost za prihodnost.

Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja - KzP
je sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v šolstvu.
Ravnateljica OŠ Vojnik, Majda Rojc, pravi: » Pridobljeni
certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja nam
veliko pomeni. Zadnja leta smo se večkrat pogovarjali o tem,
kakšna je naša šola, ali smo z njo zadovoljni, smo uspešni.
Ker smo na to vprašanje dobivali pritrdilne odgovore, sva se
s pomočnico Olgo Kovač začeli ukvarjati z mislijo, da lahko

in kolegic. Nad vsemi pa je ves čas bdela, jih usmerjala in
spodbujala, odlična koordinatorica in notranja presojevalka Olga
Kovač.
Na Miklavževo je bil trud poplačan. Peter Kunc, Marinka
Dodič in Marta Licardo, prijazni, a strogi in zahtevni zunanji
presojevalci z Inštituta za kakovost in meroslovje, so naše delo
pregledali po vsej vertikali in horizontali in njihova ocena je
bila, da si zaslužimo predlog za podelitev certifikata.»
na to vprašanje odgovori le neodvisna institucija. In tako smo
se na začetku šolskega leta 2011/12 vključili v program za
pridobitev certifikata. Nalogo vodenja je prevzela Olga Kovač.
V ožjem timu - strokovnem aktivu - je sodelovalo šest sodelavk
in delo je steklo poglobljeno in s hitrostjo, ki smo ji kar težko
sledili. Članice aktiva so postale vodje krožkov kakovosti in
tako se je v neposredno delo vključevalo vedno več kolegov

Ravnateljica, je poudarila, da so za pridobljeni certifikat
zaslužni vsi delavci šole, zahvalila pa se je tudi županu in
občinski upravi za vsestransko podporo.
Prežetost s sledenjem viziji KzP je bilo čutiti  tudi v programu
podelitve, v katerem so sodelovali najmlajši vrtca Mavrica,
učenci in nekdanji učenci OŠ Vojnik, starši in zaposleni ter člani
MPZ KUD France Prešern Vojnik.
Prireditev so svojo prisotnostjo počastili številni gostje, med
njimi Sonja Zavrl, direktorica SIQ področja Izobraževanje, Sonja
Zajc, predstojnica ZŠRS OE Celje, župan Občine Vojnik Benedikt
Podergajs, ravnateljica Vrtca Mavrica Zvonka Grum, ravnatelj
OŠ Frankolovo Peter Žurej, sodelavci občinske uprave, starši
otrok in zaposleni.
Prejeti certifikat potrjuje, da ima OŠ Vojnik vzpostavljen sistem
vodenja kakovosti, ki sistematično vodi od vizije do ciljev, da so
njene dejavnosti in udeleženci usmerjeni v skupen cilj - sistem
nenehnih izboljšav, ki pripomorejo k povečanju zadovoljstva
otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.
Lidija Eler Jazbinšek
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Vojničani bolj ogroženi kot Celjani
Določene vrste raka so v vojniški občini izrazitejše kot na primer v Celju ali drugod po Sloveniji. Razlaga, ki jo ponujajo onkologi,
se skriva v pivsko-kadilskih navadah občanov.
S primerjavo podatkov so prišli še do enega zaključka. „Med
raki, ki jih lahko povzroča izpostavljenost težkim kovinam, se je
pokazala nekoliko večja ogroženost za ledvičnim rakom v občini
Vojnik, znotraj naselij v občini Celje in okolice pa je tveganje
ledvičnega raka večja na območju naselij Proseniško, Bukovžlak,
Vrhe, Slance in Teharje.“

Po analizi, ki so jo opravili na Onkološkem inštitutu v Ljubljani,
je za Vojničane, v primerjavi z ostalimi državljani, 1,5-krat večje
tveganje, da bodo zboleli za rakom prostate, ust, žrela in grla.
Onkologi so se raziskave lotili zato, ker celjska Civilna iniciativa
trdi, da Celjani zaradi obremenjenosti okolja s težkimi kovinami
pogosteje obolevajo za različnimi vrstami rakov. „Analiza je bila
opravljena za desetletno obdobje 1999–2008 za vse rake skupaj,
za posamezne najpogostejše lokacije rakov ter za vse rake, katerih
nastanek je lahko povezan z izpostavljenostjo težkim kovinam.
V prvem delu raziskave smo med šestimi občinami UE Celje
in UE Šentjur pri Celju iskali geografska območja, kjer bi bilo
tveganje posameznega raka morebiti povečano, tveganja rakov
po občinah pa smo primerjali tudi s
povprečnim slovenskim tveganjem.

Zakaj smo ravno Vojničani bolj izpostavljeni naštetim rakom,
strokovnjakinji, ki sta predstavljali analizo, nista točno definirali.
„Zato, da bi lahko sklepali o vzrokih za različno razširjenost
nekaterih rakov znotraj obravnavanega območja, bi morali
poznati stopnjo izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja.
Kajenje cigaret ni vzročno povezano le s pljučnim rakom, čeprav
je tveganje tega raka največje. Kajenje povezujejo tudi z rakom
v požiralniku, grlu in v ustni votlini, še zlasti, če ga spremlja
čezmerno pitje alkoholnih pijač. Čezmerno pitje alkoholnih
pijač povečuje nevarnost rakov zgornjih dihal in prebavil
(ustne votline in žrela, grla in požiralnika) samo po sebi in
skupaj s kajenjem. Učinek obeh je približno zmnožek učinkov
posameznega dejavnika. Pitje alkohola je povezano tudi z rakom
debelega črevesa in danke, z jetrnim rakom (ta je povečan tudi na
Dobrni, op. p.) in rakom dojk.“
Predstavniki celjske Civilne iniciative so ugovarjali, da
je povečanje rakavih obolenj v Vojniku posledica pridelave
hmelja, na kar je že pred leti opozarjal pokojni primarij dr. Franc
Fazarinc, onkologinji, Maja Primc Žakelj in Vesna Zadnikar,
pa sta odgovorili: „V nam dostopni znanstveni literaturi se vse
omenjene rakave bolezni povezujejo predvsem z življenjskim
slogom in hormonskim ravnovesjem: rake ust, žrela in grla
omenjajo kot tipične pivsko-kadilske rake, torej tiste, ki so
povezani s kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač.“

Drugi del raziskave je bil namenjen
analizi tveganja raka v naseljih občine
Celje ter vseh naselij, ki na občino Celje
mejijo na jugu in vzhodu s posebnim
poudarkom na območjih, ki so potencialno
najbolj onesnažena s težkimi kovinami,“
so pojasnili raziskovalci.
Na podlagi podatkov so tako zaključili,
da so najpogostejši raki, za katerimi
zbolevajo prebivalci Upravne enote Celje
in Upravne enote Šentjur primerljivi s
tistimi, ki se pojavljajo drugod po državi.
„Med temi raki imajo prebivalci občine
Celje v zadnjih desetih letih v primerjavi
z državnim povprečjem značilno večje
tveganje rakov dojke in prostate, občani
in občanke Vojnika pa večje tveganje raka
prostate ter rakov ust, žrela in grla.“

Rozmari Petek

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
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- pouèevanje mladostnikov za
vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje
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Od hiralnice do psihiatrične bolnišnice
27. decembra 2011 je minilo natanko 120 let od otvoritve Deželnega zavoda za reveže in obnemogle; stavbe, v kateri je zadnjih
petdeset let Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Med najznamenitejšimi
in po Sloveniji najbolj
znanimi
vojniškimi
objekti
je
ravninski
dvorec, v kateri je danes
Psihiatrična
bolnišnica
Vojnik. Starejši krajani
še pomnijo, kaj se je v
tej stavbi dogajalo pred
letom 1960, ko so vanjo
prvič naselili psihiatrične
bolnike, drugim je objekt
neznanka. Ravno zato so
sedanji najemniki stavbe
Direktor bolnišnice Danijel Lajlar
ob okrogli obletnici njene otvoritve želeli opozoriti nanjo in na
njeno zgodovino.
»Takratna Avstroogrska je leta 1856 prvič prevzela skrb za
socialno šibkejše. Začela je ustanavljati zavode, tako imenovane
ubožnice, v katere so naselili ljudi, ki so na podlagi sirotinskih
zadolžnic počasi ostali brez vsega,« opisuje strokovni delavec
Albin Apotekar. »Druga skupina prebivalcev takšnih zavodov so
bili prizadeti otroci, ki so jih družine imele kot neko teto ali strica
doma, ko pa se niso bili več sposobni preživljati sami, so jih tukaj
odložili,« dodaja direktor bolnišnice Danijel Lajlar. »Mesto v
zavodu so našli še onemogli hlapci in dekle, saj gospodar ni bil
več zainteresiran, da bi jih še preživljal. Skratka bolni, obubožani
in odveč kmečki delavci.«

Gradnjo spremlja “štrajk”
Januarja 1890 so na pobudo deželnega poslanca Moritz
Stallnerja, ki je imel v Vojniku trgovino in posest, s cesarskim
dekretom zagotovili sredstva za gradnjo. »Stallner naj bi s
svojega posestva na sedanjem Štolnerjevem hribu naravnost
gledal na to zemljišče. Združili so parcele šestih lastnikov ter
spomladi že začeli z gradnjo. Domačini proti samemu objektu
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niso imeli nič proti. Precej se jim je pa zamerilo to, da so glavna
dela zaupali privržencu Nemcev iz Rogaške Slatine, domačini
pa so lahko opravljali le pomožna dela. Tako se je rodila celo
stavka,« je opozoril Apotekar. V časopisu Slovenski gospodar so
maja 1890 ta dogodek takole opisali: »V Vojniku zida se dež.
hiralnica, delavci pa so sami tuji. Domači so jim smeli le še
streči, ali onim še je bilo to preveč. Zato so pregovorili domače
delavce, naj štajkajo, češ, da dobijo potem višje plačilo. Ti so to
storili, toda dobili niso plačila, ampak slovo.«

“Zavoljo srečne lege”
Članki, ki opisujejo gradnjo (zbrala jih je Andreja Vidic iz
Osrednje knjižnice Celje), razkrivajo še marsikatero zanimivo
podrobnost. Podobno kot danes so se tudi takrat nekateri čudili
manjši stavbi, ki leži odmaknjeno od glavne stavbe, na severni
strani parka. »Nekaterim opazovalcem se čudna dozdeva
okoliščina, da mej cesto in glavnim poslopjem stoji – kostenjak,«
so oktobra 1890 zapisali v Slovencu. Spet drugi so povzemali,
kako smiselno so gradbinci mrtvašnico postavili čim bližje
pokopališču. Razlogi, zakaj so hiralnico za potrebe Spodnje
Štajerske postavili ravno v Vojnik, so prav tako zanimivi. »Dobro
uro od Celja proti severu leži ob državni cesti mali, pa zelo
prijazen trg Vojnik. Na severni strani obdan je trg do domačih
hribov in konjiških gor, proti jugu pa se od Celja razširja lepa
rodovitna dolina »Bosne« in »hudinjsko polje«. Zavoljo te svoje
srečne lege in kraj tudi jako ugodno in zdravo podnebje; hudi
mrzli vetrovi ne morejo tako lehko do njega, pač pa topli jug;
zato pa se tu sem pritepe le redkokdaj kaka kužna bolezen in če že
kdaj pride, ne zadobi nikdar posebne moči ter kmalu zopet izgine.
Ni čudo toraj, da se v ta prijazni in zdrav kraj radi naseljujejo
upokojenci (penzijonisti).Tako živijo tudi sedaj tu v pokoju: 1
župnik, 1 general, 3 c. kr. stotniki, 1 nadlajtnant, 1 graščinski
oskrbnik, 1 rudniški ravnatelj in 1 brzojavi uradnik. Tudi vis.
deželni zbor štajerski obrnil je l. 1889, ko je imel določiti, kje
naj se postavi druga deželna hiralnica za Spodnje Štajersko svoje
oko na ta naš trg, ter enoglasno sklenil, da se ima postaviti tu v
Vojniku,« so maja 1891 zapisali v časniku Domovina.

Aktualno

Gospodarstvo - komunala
Otvoritev z
različnimi
predznaki

Vzporednic s sedanjimi stanovalci ni

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

Poleg hiralnice so 27. novembra 1891 odprli še stanovanje
za upravnika, gospodarsko poslopje in mrtvašnico, vse za 130
Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja lahko prenašajo. Velike količine Rota
ŠTIPENDIJSKA SHEMA
tisoč goldinajev. Za uboge je takrat skrbelo osem usmiljenih
virusov se izločajo z blatom okuženih
in podjetnike.
V trgu
Vojnik je takrat
SAVINJSKE REGIJE
sester, šest strežnikov in šest dekel. »Ob stanovanjskem poslopju
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne
živelo 413 Slovencev in
se nahajata park in zelenjavni vrt, celoten nasad meri 11 joh.
Aleksandra Šuster Močnik, predmete. Otroci lahko izločajo Rota
193 Nemcev, z otvoritvijo
Štipendije iz Regijske štipendijske
V kletnih prostorih ubožnice sta parno ogrevanje in pralnica, v
vodjaseprojekta
Regijska štipendijska shema viruse že pred in tudi po pojavu driske. V
hiralnice
je število
sheme Savinjske regije so namenjene
pritličju je 23 sob, med njimi tudi ordinacija, sprejemnica, dve
Savinjske regije družini se ti virusi pogosto prenesejo na
prebivalcev povečalo za
dijakom in študentom, ki se izobražujejo
kopalnici in prostorna kuhinja. V prvem nadstropju je 21 sob,
ostale družinske člane in bližnje kontakte.
tretjino, glavno vlogo
doma ali v tujini in se bodo po končanem
med njimi dve kopalnici in kapela. Mogoče je sprejeti 150, v
Cepljenje proti Rota virusni okužbi
upravnika hiralnice pa so
šolanju oziroma študiju zaposlili na
posebnih okoliščinah tudi do 170 onemoglih,« so opisali takratni
ni v programu obveznega zdravstvenega
zaupali Nemcu. Pohvale
območju Savinjske regije. Štipendije so
časopisi.
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati
na
račun
postavitve
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni
starši.
Kapaciteta stavbe je tudi
danes podobna, saj so v vsem tem času
hiralnice so bile tako zelo
potrebi podjetij in perspektivnosti oz.
Doza
stane
€, torej
je vanjo
potrebno
zelo
malo
posegali
v
njeno
obliko.
Bolj72
koreniti
posegi
so
odvisne od usmerjenosti
ŽO SDS
deﬁcitarnosti poklica v Savinjski regiji.
odšteti 144
€.
bili na področju namembnosti
objekta.
»Bila je hiralnica, dom
poziva Ministrstvo
za zdravje
Strokovni delavec Albin Apotekar
V tej situaciji
– gospodarski
je
onemoglih,
pred tem še banovinska
hiralnica.
Večino krizi
tistih,– ki
Vire ﬁnanciranja štipendijske sheme
za mnoge
starše
to velik
svetovno
vojno
našli izdatek.
v zavodu, so jih
posameznega časopisa. »Uprava je položena v zanesljive so jih Nemci med drugo
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva
Nekateri kruta
si dejstva
cepljenja
ne morejo
na evtanazijski progam,«
povzame
Lajlar.
roke upravnika Josefa Kicka, rezervnega nadporočnika,«
je odpeljali
k čimprejšnji
uvedbi
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni
zato stopimo
korak
ki so jih imenovali
zastonjski
jedci naproti
kruha.
zapisano v enem od člankov, ki opisuje veličastno otvoritev. »S tem so se rešili ljudi,privoščiti,
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
brezplačnega
in razumeli
podprimo
možnost
brezplačnega
je, da so genetiko
po svoje
in so pričakovali,
da
Drug pisec dvomi, če ta sploh zna slovensko. »Tako
so naši Znano in
preostalo polovico pa zagotavljajo
bo z uničenjem tehcepljenja.
ljudi genska sestava človeštva približala
deželni odborniki pravični!!« Tudi sam opisprostovoljnega
otvoritve se je secepljenjadelodajalci, pri katerih se bodo štipendisti
rasi. Tako so tudi razumeli duševno bolezen – da je to
časopisih očitno razlikoval. »Množica velika je proti
radovedna
Rotaarijski
virusu
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega
NIHČE
NI TAKO
VISOKO
in potem
se družba
dvigne KOT
na višji
skupaj tekala. Bil je okr. glavar dr. Wagner in Celjski mestni potrebno iz družbe izločiti
programa oz. za čas sklenitve pogodbe
TISTI,
je vedno med 1 do 2
očetje z njihovo »krono«-rožico dr. Neckermanom, deželni nivo. Kar seveda ni res, duševnih bolezni
o štipendiranju. Podjetja, vključena v
Če se vaš malček kopa
v visoki vročini,
KI POKLEKNE K POMOČI
odstotka.«
poslanec dr. Dečko, vojniški »gemeinderozi s purgermajstrom«,
projekt, pridobijo pravico do polovičnega silovito bruha, ima tekoče blato, poleg
POTREBNIM OTROKOM!
vojniško duhovništvo in učiteljstvo, vojniški in za naprej tudi
Vzporednic
soﬁnanciranja štipendiranja, štipendisti tega pa kašlja in mu iz nosu
curlja, jemed
pravdanašnjimi in takratnimi stanovalci dvorca ni
hiralnični ordinarij dr. Žižek. Vse je ravno gledalo in radovedno
potegniti. »Že zato, ker se takrat z ljudmi, ki so imeli
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, mogoče, da se je okužilmogoče
z Rota virusom.
Sporočamo vam, da bomo tudi v
oči opiralo, kako bodo »žegnali ta sihenaus«. (…) Kadar si je
zaostanek
v duševnem razvoju, sploh niso ukvarjali. Šele leta 1960
enakovredno času prejemanja štipendije.
Krivec
za Rota
pregledal Nj. ekselenca grof Wurmbrand deželni
glavar
celovirozo je sila odporen Občini Vojnik zbirali podpise za podporo
politična
da se ob celjski bolnišnici potrebuje
kateregajevsaj
enkratoblast
zbolisklenila,
tej akciji. Za vse dodatne informacije se
poslopje, nagovoril ga je v posebni hiši grof virus,
Attemszaradi
in ga prosil,
oddelek
za
psihiatrijo.
možnimi lokacijami je bil tudi
Regionalna razvojna agencija Celje vsak otrok v starostitudi
do petih let. V lahkoMed
obrnete na kroselj.majda@gmail.
naj odpre hiralnico. Wurmbrand mu je zahvalil ter rekel, da se
dvorec virus
Novovisoko
Celje, a so pretehtali, da bi bila adaptacija tukaj
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme nerazvitih državah povzroči
com ali na članice Ženskega odbora SDS
povsod enako skrbi pri deželnem odboru, za zgornjo in spodnjo
je še opisal Lajlar. »A tokratna slovesnost ni namenjena
že peto leto, v okviru projekta Enotnih smrtnost, saj na vsakih cenejša,«
Štajersko, za Slovence in Nemce, kateri vsi bodi le ena družina. 250 okuženih otrok Vojnik.
dejavnosti, ampak stavbi. Z njo smo želeli opozoriti na
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. eden umre. Zdravila jubileju
Mi temu ne rečemo druzega, kakor to, da bi gospodje »zgoraj«, za to obolenje ni,
kompleks,
ki je tukaj
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv edino preprečevanje hudih
oblik bolezni
je že 120 let,« sta strnila sogovornika.
Majda Krošelj,
posebno pa deželni glavar, to tudi v djanji pokazali, ker besede
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen
Petek
predsednica ŽORozmari
SDS Vojnik
nam nič ne pomagajo,« je otvoritev, ki je bila v drugem časopisu
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do
opisana s samimi presežniki, opisal narodnozavedni časopis.
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje
tega 31 po kandidatih v srednješolskem namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno
ali poklicnem izobraževanju in 111 v zaključiti najkasneje do dopolnjenega
dodiplomskem.
24. tedna starosti (6 meseca). Cepljenja
Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.
svoji spletni strani www.rra-celje.si
Cepljenje se lahko začne po 6 tednu
objavila razpis za štipendije, namenjene starosti. Otrok cepivo popije, ni ga
dijakom in študentom. Rok za oddajo potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito
�����������
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima
�����������������
bodo predvidoma podeljene v decembru morajo preteči vsaj 4 tedni.
��������
2009.
Raziskave kažejo, da je cepivo varno.
��������
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v
V šolskem/študijskem letu 2008/2009 različnih državah po svetu.
������
Pokličite
je Regijski štipendijski shemi Savinjske
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so
pravega
Kot vsa cepiva pa ima tudi
to cepivo
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 lahko neželene učinke. Najpogosteje
so se
čarodeja
����������
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena pojavljali: izguba apetita, razdražljivost,
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo povišana telesna temperatura, utrujenost,
�����������
je najbrž posledica tega, da v Regijsko blaga
prehodnazabava
driska oz.
vendar
�������������������
Magicna
zabruhanje,
rojstni dan,
štipendijsko shemo Savinjske regije žal pri zelo majhnem
poroke,številu
abrahami
otrok....
�
���������������
ni vključen noben delodajalec iz občine
Rota virusi so zelo kužni in se zelo
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Terezija Hladin rejnica leta 2009
Otrokom ni nikoli zaprla vrat
Z možem sicer nista razmišljala, da bi dom, v katerem so
že bili trije otroci, odprla še drugim. Jima je pa pogled vedno
uhajal k sosedom, ki so bili rejniki. Natančneje - zanimal ju je
prav konkreten fant. »Ko je ta v sedmem razredu pobegnil od
nadomestne družine in so ga prestavili v dom v Jaršah, je mož
večkrat spraševal, kako je z njim,« pripoveduje Terezija Hladin,
rejnica, ki je lani za svoje delo prejela županovo priznanje. »Rekli
so, da je fant popolnoma zabredel, da zanj ni izhoda.
Ko so leta 1991 razbili dom v Jaršah, so se spomnili na naju,
ker sva pač vedno poizvedovala, kako je z njim in naju prosili,
če bi ga zgolj za 14 dni vzela midva.« Fant je seveda ostal.
Dobesedno ostal, saj se je zaljubil v domačo hči. »Saj sva menda
malo branila, a kaj hočeš,« se takratnih »borb« s sedanjim zetom
spominja nagrajenka. Za njim sta v hišo sprejela še tri otroke,
dva fanta, eden je medtem že odrasel in odšel, ter dekle, ki je k
hiši prišlo kot dojenčica. Zanimiva je predvsem zgodba o tem,
kako je dobila enega izmed fantov. »Na Centru za socialno delo
sem slišala, ko so se pogovarjali o nekem fantu (ni še bil star
niti deset let), da je spolno nasilen. Nisem si mogla kaj, da ne bi
zinila, da kaj takega gotovo ne more biti res. Zaposlene so me
hitro odpravile z besedami, češ, tebi ga tako ali tako ne damo,
ker imaš doma dekle. Pa nisem rekla zato, da bi ga želela sama
vzeti, ampak zgolj zato, ker tako mlademu fantu takšnih obtožb
enostavno ne morejo obesiti. No, ni čez kakih 14 dni so me
poklicali, če bi ga pa vendarle jaz vzela. Mož se je strinjal, saj
sem mu o njem že pripovedovala, in tako sva ga dobila. Izkazalo
se je, da so bile obtožbe popolnoma neupravičene. Fant ni nikoli,
ampak res nikoli niti malo kazal takšnih nagnjenj.«

Zgrešeni stereotipi
Danes, ko so njeni otroci dom napolnili še z vnuki in
vnukinjami, skrbi še za dva najstnika. Pravzaprav sta tik pred
polnoletnostjo. »Moram reči, da sta imela hujše napade pubertete
kot moji otroci. Menda se časi spreminjajo. Sama sem sicer pri
vzgoji odločna, postavim meje in se jih dosledno držim. Vsi v hiši
imajo enak pravice, enako velja tudi za dolžnosti. Pomembno je
tudi, da jim nikoli ne lažeš. Tega so v preteklosti imeli že dovolj.
Tako nekako funkcioniramo.«
V nadaljevanju Terezija izpostavi nekaj težav, ki so tipične
za rejniške družine. Ljudje imajo po navadi le dve predstavi o
ljudeh, ki v svoj dom sprejmejo pomoči potrebnega otroka; eni
jih vidijo kot čiste izkoriščevalce, ki so »te revčke vzeli zgolj
zaradi denarja«, drugi njihovo dobrosrčnost povzdigujejo v
nebo in si takšne družine predstavljajo kot dobesedno eno veliko
srečno družino. Nobena od trditev ne drži. Ne gre za zgolj srečne
skupke, preizkušenj je bistveno več kot v običajnih družinah.
Kako malemu otroku dopovedati, da mu bo bolje tukaj kot pri
bioloških starših? Kako mu dopovedati, da mu ne želiš ničesar
slabega, čeprav njegova oče ali mati trdita drugače? »Negovanje
stikov z biološkimi starši je včasih zelo dobro. Včasih pa otroka
samo še bolj zmede. Predvsem v primerih, ko je jasno, da se
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razmere v biološki družini nikoli ne bodo normalizirale. Otrok
mora do tega spoznanja priti sam. Včasih se to zgodi šele, ko
starš začne mladostnika 'žicati' za štipendijo. Včasih so zlorabe še
veliko hujše. Dokler do spoznanja ne pride, si moraš po vsakem
takem srečanju s starši spet znova pridobiti otrokovo zaupanje.
Včasih enostavno ne veš več, kaj bi naredil, da bi bilo prav,« še
preden bi izdala kakšno zaupno podrobnost, zaključi. Po zadnjem
opisu lahko mirno zavržemo še prvi stereotip o rejnikih, saj težko
verjamem, da je na svetu denar, ki bi te čustvene viharje poplačal.

Društvo za dobro vseh
Iz nuje, da svoje težave lahko zaupaš nekomu, ki položaj pozna,
se je pred osmimi leti rodilo Društvo rejnic celjske regije, na čelu
katerega je ravno Terezija. »Predvsem gre za dajanje moralne
podpore. Z nekaterimi smo na ta način postali zelo veliki prijatelji.
Opažam pa, da so tudi otroci potrebovali druženje s tistimi, ki
tako kot sami ne živijo pri bioloških družinah. Oboji moramo
malo pojamrati, šele nato spoznamo, da vendarle nismo največje
sirote,« bolj ohrabrujoče doda. Poslanstvo društva se kljub temu,
da so ramena, ob katerih lahko razkriješ čustvene rane, izražaš
svoje strahove, negotovosti, zlata vredne, ne konča zgolj na tem
mestu. Letno pripravijo več srečanj za otroke in rejnice, klasika
so letovanja in decembrska obdarovanja. Vsako leto organizirajo
dobrodelni koncert (letošnji bo 4. marca v Šmarju pri Jelšah),
zbrana sredstva pa namenijo izključno za letovanje otrok v
Izoli. Izjema je bilo le leto, ko so denar izročile rejnici, ki je
zaradi skrbi za gibalno oviranega fanta nujno potrebovala hišno
dvigalo. Čeprav ji predsedovanje društvu vzame precej časa in
denarja (društvo ne pozna niti povračil za potne stroške), ne
tarna. »Drugače bi pa bila le doma za štirimi zidovi. Tako pa sem
vendarle veliko v družbi. Mislim, da me prav to drži pokonci.«
»Pokonci« jo je postavilo tudi zadnje priznanje, ki ga je prejela
iz rok župana. »Rejnica leta je sicer veliko priznanje. Dejstvo, da
te opazijo in pohvalijo v domačem kraju (leta 2008 sem dobila
tudi priznanje krajevne skupnosti Nova Cerkev), pa meni osebno
pomeni še več,« je še dodala nagrajenka.
Bi zdaj, ko je hiša že polna otrok, ko so za njo leta skrbi, na klic
s Centra za socialno delo znova odgovorila z »Da, vzamem ga«?
»Nikoli ne bom rekla, da ne.«
Rozmari Petek

Izobraževanje
Waldorfska šola Celje prinaša inovativne
pedagoške pristope
Waldorfska šola, največje zasebno vzgojno-izobraževalno gibanje, ki deluje na vseh kontinentih sveta, v zadnjem
času privablja vse več otrok, tudi pri nas. Šolo v Celju pa ne obiskujejo samo Celjani, temveč tudi otroci iz Laškega,
Vojnika, Žalca in drugih okoliških krajev.
S svojim programom in inovativnimi
pristopi poučevanja, šola v Savinjsko dolino
prinaša celovita pedagoška načela ter možnost
izbire na področju osnovnega šolanja. Poleg
običajnih predmetov, ki jih poznamo iz javne
šole, so za waldorfsko značilni še drugi
predmeti: ročna dela, dva tuja jezika že od prvega razreda dalje,
igranje na glasbila, lesorestvo, evritmija, gledališke igre ter od
četrtega do devetega razreda kar trinajst šol v naravi.
Glavni impulz, ki daje značaj vsemu delu in življenju, je
osredotočenje na naravo odraščajoče osebnosti ter celostni
pristop k učenju in poučevanju. Poudarek je na razvijanju širših
otrokovih sposobnosti, pouk pa poteka na način, da so vse
vsebine in aktivnosti optimalno prilagojene razvojnim obdobjem
otrok. Waldorfska pedagogika poudarja pomembnost pristnega
človeškega stika med učencem, učiteljem in starši.

mag. Boštjan
Štrajhar,
ravnatelj
Waldorfske šole
Celje

Otrok ni računalnik, ki ga je treba čim prej 'sprogramirati' in
poslati na delovno mesto. Otroci se lahko optimalno razvijajo
le, če imajo v različnih razvojnih obdobjih primerne pedagoške
pristope. V zgodnjem otroštvu je zelo pomembna tudi prosta
igra, ki odločujoče vpliva na socializacijo kot na razvoj intelekta
in kreativnosti, a čas namenjen prosti igri z leti vse bolj upada.
Če želimo razvijati širok spekter otrokovih sposobnosti,
moramo poučevati tako, da so v vsaki uri nagovorjeni vsi
vidiki otrokovega življenja - torej mišljenje, volja in čutenje.
Tak pouk omogoča konstruiranje lastnega znanja in ne zgolj
ponavljanja faktografskih podatkov, na takšen način pa se poleg
najbolj poznane matematične logične inteligence (IQ) razvija
tudi emocionalna, jezikovna, medosebna, avtorefleksivna,
ustvarjalna, glasbena, prostorska in duhovna inteligenca.  
Od prvega do devetega razreda je pouk zasnovan tako, da
pri vsaki učni uri krepimo otrokovo voljo. Znano je namreč,
da nadarjenost ne zadostuje za dosego rezultatov; v večji meri
je potrebna prav močna volja, vztrajnost. V razvoju otrok pa
odločilno vlogo odigra čutenje. Če otroci ne hodijo radi v šolo,

če se učijo na način memoriranja faktografskih podatkov in so
prezgodaj intelektualizirani, potem otroci ne bodo v življenju našli
elementov radosti, veselja in čudenja, ki so gonilna sila razvoja.
Pogosti občutki strahu, nevroze in pretirane tekmovalnosti
so elementi, ki destruktivno vplivajo na razvoj osebnosti.
Kompleksne intelektualne naloge in socialno obnašanje izhaja
namreč iz uspešno integriranih raznovrstnih življenjskih izkušenj
in ne samo iz ozko preračunljivih in logičnih operacij, prav
zgodnje emocionalne izkušnje pa so temelj za kasnejšo vsakršno
inteligenco.
Kriza vrednot, kateri smo priča, vse več staršev obrača k
tistemu, kar je v življenju res pomembno. V zavedanju, da na
mladih svet stoji, so prav waldorfske šole po vsem svetu tiste
šole, ki vzgajajo in pripravljajo otroke za življenje v 21. stoletju.
mag. Boštjan Štrajhar,
ravnatelj Waldorfske šole Celje
www.waldorf-celje.si
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Lep je naš Vojnik
Kar je zapisano - ne utone v pozabo!
To je verjetno imel v mislih pobudnik izdaje ZBORNIKA občine Vojnik župan Benedikt Podergajs, ko je po
županovem sprejemu v zadnjih dneh iztekajočega leta 2011 razdelil prve izvode.
Iskrene čestitke za odlično besedilo A.
Medveda, odlične fotografije, tisk, prizadevanje
uredniškega odbora … Opravili so lepo zgodovinsko delo.

besedila, ki je prehodil pot od trgovskega vajenca, pomočnika,
poslovodje, komercialista, od tega skoraj 40 let v podjetju Merx
in njegovih naslednikih, samo nasmehnem.

Med zanimivimi prispevki je opisana tudi trgovina v Vojniku,
z lepimi posnetki trgovskega centra KZ Celje, Tuša, ter poslopja
tujega trgovca SPAR v Arclinu. Zaradi pomembne trgovske
poti Emona – Celeia – Petovia je bila trgovina v Vojniku že od
srednjega veka dobro razvita vse do današnjih dni.

Trgovsko podjetje Merx je obvladovalo področje od Radeč
pa do avstrijske meje – Libelič. V določenem času je bilo za
podjetjem Emona Ljubljana v svoji stroki drugo največje podjetje
v Sloveniji. Znano je bilo po intenzivni gradnji – širitvi – vzponu
ter posodobitvi poslovanja. Tudi v malih zaselkih – krajih je
kljub nerentabilnosti enot po zakonu moralo zagotavljati ljudem
osnovno preskrbo. Širitev v razvoj podjetja pa je izvajalo - kar
zapišimo - tudi na plečih trgovskih in gostinskih delavcev. Imeli
so skromne osebne dohodke.

Potomci nekdanjih uspešnih trgovcev, tedaj vključenih v
Veletrgovsko turistično in proizvodno podjetje Merx – Celje, so
1. 2. 1969 odprli blagovnico – Market Vojnik. Imel je ponudbo
živil in gospodinjskih potrebščin, v nadstropju pa tekstila in
tehničnega blaga. Na južni strani je bil lociran lep moderen
gostinski lokal s teraso in pogledom na zeleno pokrajino. To je
bila za tiste čase popolnoma nova in drzna arhitektura, ki se je
v Vojniku ponovila šele čez desetletja. Blago – živila so začeli
ponujati na samopostrežen način. Prva samopostrežnica je bila
sicer neuspešno odprta v ZDA leta 1912, v Jugoslaviji v Ivanjcu
1956, v Celju pa leta 1959 (trgovsko podjetje Center). To je bila
takrat prava revolucija v tehniki prodaje. Market Vojnik je zaradi
svoje velikosti, ponudbe blaga, lokacije predstavljal glavni center
ponudbe – preskrbe tudi za okoliške kraje. Za tiste čase največji
dosežek v trgovski stroki. Ob 30-letnici marketa je kolektiv
Merx – Potrošnik razširil in posodobil trgovski del. Takrat so kar
na stopnišču priredili prvo modno revijo. Nov lastnik Mercator
Ljubljana pa je nato še dvakrat posodabljal trgovske prostore, v
veliki želji po udobju svojih zvestih kupcev.
Skoraj hkrati so se gradili prvi stanovanjski bloki ter novo naselje
okrog cerkve sv. Jerneja. Stanovanjske hiše so v glavnem gradili
z veliko truda v lastni režiji delavci in uslužbenci. Zanimivo, da
so se s tem v Vojnik priselili ljudje od blizu in daleč. Na primer
tudi iz najmanjše slovenske občine Kobilje v Prekmurju. Novi
stanovalci – priseljenci so se s prijaznimi domačini hitro vklopili
v živahen utrip kraja. Takrat je bilo rečeno, da je Vojnik spalno
naselje Celja. Veliko jih je delalo v Celju. V tem času se je veduta
in demografska slika Vojnika popolnoma spremenila.
V takratnih časih socialistične ureditve čas trgovini večkrat
ni bil naklonjen. Skoraj vsa trgovina in gostinstvo je bilo
podržavljeno. Bila so pomanjkanja blaga, intervencijski uvozi,
marže strogo predpisane, večkrat zamrznjene. Pri živilih pa so
bile zelo nizke: od 3 do 5 % za osnovna živila. Večkrat pa so na
primer določene vrste kruha ali svežega mesa prodajali celo brez
zaslužka. Ob sedanji polemiki previsokih marž pa se pisec tega

Kolikokrat so na Delavskem svetu poslušali: Tovariši –
sodelavci potrpite še malo. Moramo še zgraditi blagovnice,
markete, samopostrežnice, hotele, silose, mline, pekarne,
pražarno, skladišča, počitniške kapacitete … To ne gradimo zase
ampak za naše otroke, da bodo imeli delo in kruh. Več tisoččlanski
kolektiv pa je bil homogen, lepo so se razumeli. Razmerje plač
je bilo takrat 1:3. Moralne norme, predvsem poštenost, so bile
visoko postavljene. Bili so pa stanovanjski in potrošniški krediti
(sprva zavarovani z dvema porokoma), parcele za gradnjo,
posebej še komunalno neopremljene so bile skoraj vsem pridnim
dostopne.
S pojavom Tozd – ov, Sozd – ov … in s tem nepotrebne
birokracije pa je podjetje začelo nazadovati. S pojavom
denacionalizacije, privatizacije v novi demokratični državi
Sloveniji pa je podjetje z imenom Merx – Potrošnik ugasnilo.
Popolnoma nepotrebno! Prizadevni delavci pri tem niso imeli več
vpliva! Z avtokratskim - avtoritativnim vodenjem direktorjev M.
Goslarja in Z. Jankoviča pa je na primer Mercator – Ljubljana
postal največji zaposlovalec ter kupec slovenskega blaga.
Z malo grenkobe pa moramo tudi zapisati, kako smo Slovenci
dovzetni – navdušeni do tujega blaga ter tujih trgovskih verig.
Kako poceni smo razprodali najboljše trgovske lokacije. Do
domačega znanja in domačih proizvodov pa smo večkrat preveč
kritični – mačehovski. Zdaj pač prisegamo na kapitalizem z
vsemi, tudi negativnimi, učinki. V zgodovinskih knjigah beremo,
kako so se naši vojniški predniki borili proti nemškemu vplivu in
kapitalu in za slovensko besedo in narodno zavest. Ustanavljali
so svoja društva, hranilnice …
Sedaj blagovnica - market zaradi lokacije, parkirnega prostora,
bližine novih, tudi tujih trgovskih centrov, počasi izgublja svoj
pomen. Pač tako je življenje. Res pa je v teh desetletjih pri
preskrbi prebivalstva odigrala svojo vlogo.
Ta skromen zapis pa naj bo majhen kamenček spomina v
bogatem mozaiku zgodovine našega lepega kraja - Vojnika. Je
pa to seveda popolnoma oseben amaterski pogled na minule, a
tudi lepe čase.
Pavle Leskovar,
dolgoletni poslovodja marketa Vojnik
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Društva
Božično-novoletni koncert

Radi imamo
naravo

nedeljo 18.
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Strokovne službe

Predstavitev projekta pasivne
telovadnice v Vojniku
Občina Vojnik se je v počastitev 20. obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije, katere članica smo, priključila akciji ODPRTA
VRATA, ki je v številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja 2012 v popoldanskih urah. Naša občina se je predstavila z
načrtovanim projektom pasivne telovadnice.

Uvodno obrazložitev je podal župan občine Vojnik Beno Podergajs
Predstavitev je bila na sedežu občine v torek 14. 2. 2012
od 15.00 – 16.00. Na predstavitvi so sodelovali: župan Benedikt
Podergajs, ravnateljica OŠ Vojnik Majda Rojc in vodja projekta
Renata Vežnaver.
Župan je predstavil pomembnejše projekte občine s poudarkom
na športnih društvih in aktivnostih, ravnateljica je predstavila
pomembnejše podatke o osnovni šoli Vojnik in športnih uspehih
šolarjev, vodja projekta pa je predstavila sam projekt.
Vabilo so se odzvali predvsem politični predstavniki, mediji, in
predstavniki šole, pogrešali pa smo predstavnike športnih društev
in starše otrok, ki bodo uporabniki prostorov.
Mojca Skale

ROČNA MASAŽA NA
DOMU - MAZZI

Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

www.mazzi.si
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Glasbena šola Mlinar s. p.
www.tico-tico.si

NA
DO VAŠ
M EM
U!

terapevtska ročna masaža
reﬂekconska masaža stopal
klasična švedska masaža
pedikura

POU^EVANJE
diatoni~ne
in klavirske
harmonike,
synthesizerja,bas
kitare in kitare.
Prodaja harmonik
Pokli~ite:
041 835 787
(Gregor Mlinar)

Strokovne službe

Recikliran papir
Ste že razmišljali o uporabi recikliranega papirja? Občina Vojnik, kot okolju prijazna občina, se posveča tudi tej, sicer za nekatere
bolj obrobni tematiki, pa vendar je tudi to del našega mozaika skrbnega ravnanja z naravnimi viri. Tako bomo predvidoma pričeli s
tiskom občinskega časopisa Ogledalo na recikliranem papirju.
papirju, za pomembna trajna gradiva pa je smiselno uporabljati
trajno – obstojni papir, ki je izdelan v skladu z mednarodnim
standardom ISO 9706.   
S tiskanjem na recikliran papir se tiskalniki nič bolj ne
obrabljajo in tudi poraba črnila ni nič večja.
Pogostejša uporaba recikliranega papirja bo posledično
poskrbela tudi za boljšo založenost z njim, morda tudi znižala
njegovo ceno.

Z uporabo recikliranega papirja pokažete tudi
lastno ozaveščenost.
Prav tako želimo pisarniško poslovanje nadgraditi z manjšo
porabo papirja (obojestransko tiskanje, elektronsko hramba
dokumentacije) oz. uporabljati recikliran papir za dokumentacijo,
ki nima trajne vrednosti. Zanimivo, da je problem nabave
recikliranega papirja, saj po njem ni povpraševanja.
Izraz recikliran papir se je uveljavil šele v zadnjem času in se
uporablja za označevanje različnih vrst grafičnih papirjev, ki so
izdelani iz 100 % papirnih odpadkov oziroma iz 50 % slabših
vrst papirnih odpadkov. V Evropi papirna industrija povprečno
uporablja že okoli 45 % recikliranih vlaken. Pri recikliranju se
porabi manj surovin (lesa in vode), energije, manj oziroma skoraj
nič kemikalij, bistveno pa se zmanjšajo izpusti CO2 v ozračje.
Poraba papirja v svetu in v Sloveniji vztrajno narašča – od leta
1950 je svetovna proizvodnja papirja s 50 milijonov ton narasla
na okoli 400 milijonov ton. Povprečna letna poraba papirja
v Evropi znaša 220 kg na prebivalca. V Sloveniji je leta 2010
znašala 185 kg na prebivalca.
V Sloveniji smo se doslej precej neuspešno spopadali z
ločevanjem komunalnih odpadkov, saj jih na odlagališčih konča
več kot 70 %. Po drugi strani pa papir ločeno zbiramo že vsaj
15 let in smo pri tem uspešni – v Evropi je povprečje ločeno
zbranega odpadnega papirja 66 %, pri nas pa 64,6 %. To pomeni,
da je popolnoma samoumevno, da papirja ne mečemo med ostale
odpadke. Če torej znamo ločeno zbirati papir ni ovir, zakaj ne bi
te prakse prenesli tudi na ostale odpadke.

Dejstva o recikliranju papirja
Osnovna sestava papirja je celuloza, ki jo pridobivamo iz lesa.
Papir je ena izmed snovi, ki jo je najlaže predelati in spet
uporabiti. Za eno tono nerecikliranega papirja je treba posekati 17
malih ali 2 veliki drevesi. Ena tona recikliranega papirja porabi
64% manj energije, 50% manj vode (ohrani 40 m3 čiste vode)
in 74% zniža emisije nevarnih snovi. Nekatere vrste papirja je
mogoče predelati celo po sedemkrat.

Dejstva o uporabi recikliranega papirja

Torej razmislimo. V prihodnje lahko storimo nekaj za
ohranjanje gozdov, varčevanje z energijo in zmanjšanje izpustnih
toplogrednih plinov v ozračje, če uporabljamo recikliran papir.
Viri: J. Vodopivec, Papir, Skupnost muzejev Slovenije
http://www.bodieko.si/tag/recikliran-papir
Mojca Skale

Energetsko svetovalna
pisarna v Vojniku
Od januarja 2012 Občina
Vojnik skupaj z Ministrstvom
za okolje in prostor zagotavlja
občanom brezplačno svetovanje
na sedežu občine, Keršova ulica
8 v Vojniku, ob četrtkih od 16.
do 18. ure, po predhodni prijavi
vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, na GSM št. 041 663 395
(Nikolaj Torkar).
Energetski svetovalec nudi neodvisno, strokovno in brezplačno
svetovanje o izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
zamenjavi ogrevalnih naprav, zmanjšanju porabe goriva ter
izbiri ustreznega goriva, toplotni zaščiti zgradb, izbiri ustreznih
oken in zasteklitve, sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja
rabe energije, uporabi energijsko učinkovitih gospodinjskih
aparatov in ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na učinkovitejšo
rabo energije v gospodinjstvih in javnih stavbah.
Vsem, ki imate vprašanja v zvezi z učinkovitejšo rabo energije
ali zmanjševanjem stroškov, ki so povezani z rabo energije,
priporočamo, da za obisk v energetsko svetovalni pisarni
pripravite projekt ali načrt hiše in vgrajenih instalacij, račune o
plačilu energije in goriva ipd.
Mojca Skale

Po kakovosti je lahko enak nerecikliranemu in beljenemu
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Šole in vrtci

Dan odprtih vrat na POŠ Socka
Prešerno ob Prešernu

poezije šole Socka, kjer so predstavljene pesmi, ki so jih napisali
naši učenci. Bilo je prijetno in veseli smo bili številnega obiska.

Na POŠ Socka smo dan pred slovenskim kulturnim praznikom
za starše in krajane pripravili DAN ODPRTIH VRAT.
Obiskovalce smo povabili v razrede, kjer so lahko spremljali

Lepa Vida

Prešernov čas
pouk in v različnih dejavnostih tudi sodelovali. Spoznavali
smo Prešernovo življenje, njegovo delo in pomen praznika. Ob
zaključku smo pripravili kratek kulturni program. K nam smo
povabili tudi lajnarja, gospoda Jožeta iz Socke, ki nas je z glasbo
popeljal v Prešernov čas. Ob tej priložnosti smo »izdali« 1.
OgledalO 1/86		 22
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Branje poezije

Nataša Čerenak

Šole in vrtci

Po celem svetu šlo bo
novo leto

Red je vedno pas pripet
tudi v vrtcu Mavrica Vojnik
Z učenjem varnega
vedenja v prometu moramo
začeti že zelo zgodaj
v otrokovem življenju.
Otroci so najšibkejši člen
v prometu in ravno zato je
odgovornost odraslih do
njih še toliko večja.

Otroci iz vrtca in šole POŠ Socka so v ponedeljek, 19.
decembra 2011 že pričakali novo leto.

Policisti na obisku v vrtcu Mavrica

Kaj so otroci spoznali, česa so se naučili:
- pomembnosti
neuporabe;

uporabe

varnostnega

- pomembnosti in namena
varnostnega sedeža;

pravilne

pasu

in

posledice

uporabe

otroškega

- spoznavali so poklic in delo policistov.
Skupaj bomo prispevali k čim večji prometni ozaveščenosti
vseh odraslih, ki v svojih avtomobilih vozijo otroke in spodbujali
ustrezno vedenje v prometu, izpostavljali pozitivne izkušnje in
aktivnosti, ki so nam jih predstavili zunanji sodelavci - policisti.
Vesna Kalčič,
dipl. vzg.

Novo leto po svetu na POŠ Socka
Z novim letom so potovali po državah, s katerimi so si
dopisovali novoletne voščilnice. S plesom, glasbo in igro so
predstavljali države sveta (Tajvan, Pakistan, Sierra Leone,
Rusija, Kanada, Kalifornija in Ilinoja).
Ob prebiranju voščilnic so ugotovili, da so želje otrok vsega
sveta povsod enake: MIR, LJUBEZEN, PRIJATELJSTVO in
ZDRAVJE. Vse to pa želijo otroci in učiteljice POŠ Socka tudi
vam.
Nataša Čerenak

Božičkove skrbi
Vsako leto obiščejo otroke po vsem svetu trije dobri možje. Nasujejo jim upanje in razvedrijo otroške obraze. Tudi v KD Vojnik nas
je v sredo, 21. decembra 2011, na prireditvi obiskal Božiček, ki pa je imel veliko skrbi.
drobnih stvareh prepoznamo lepoto trenutka.
Vse dobro v letu 2012.
Anka Krajnc

S pomočjo svojih pomočnikov palčkov in snežink je na skrbi
kmalu pozabil. Dramski krožek in drugošolci so z igro, plesom
in petjem popestrili zimski večer.  Zbor najmlajših in zbor Forte
pa sta s pesmijo našla pot do vsakega srca. Tako smo čisto zares
stopili v predbožični čarobni čas, ki lahko traja in traja le, če v
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Jelkovanje

Dogodki na POŠ Socka

Malo pred božično-novoletnimi prazniki je tudi letos k nam na
obisk prišel nasmejani Božiček s prijateljico Palčico in s košem
daril. Stari dobri mož se je z nami smejal, pogovarjal, pel in
čeprav so ga že precej bolele noge, tudi zaplesal. Božično rajanje
sta nam popestrila z igranjem na harmoniko Nejc Škrbot in Urška
Grobelnik. Tako je bilo odhajanje starega leta ob okrašeni jelki in
v družbi Božička prav zabavno in veselo.

Nekaj voščilnic smo tudi že prejeli. Pisali so nam prijatelji iz
ZDA iz Kalifornije in Ilinoje, iz Tajvana, Pakistana in Kanade.
Njihove pošte smo se zelo razveselili, še posebej všeč in zanimivo
pa je učencem bilo »branje« tajvanskih pismenk. Z učenci iz
Tajvana smo se tudi videli in pogovarjali preko Skypa. Mi smo s
poukom ravno začeli (slišali smo se ob 8. uri po našem času), oni
pa so z njim pravkar končali (ura v Tajvanu je bila 16).
V telovadnici naše šole smo pripravili tudi razstavo prejetih
voščilnic. Pričakujemo še pošto s Sierra Leone in iz Rusije.
Več o projektu si lahko preberete in ogledate na naši spletni
strani.
Maja Kovačič

Miklavžev sejem in novoletni bazar
Že tradicionalno smo se z izdelki naših učencev POŠ Socka
predstavili na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi, ki ga organizira
Turistično društvo Nova Cerkev.
Veliko obiskovalcev se je ustavilo pri naši stojnici in prav vsi so
občudovali naše lepe izdelke.
Izdelke naših otrok in tiste, ki so jih izdelali učitelji na novoletnih
delavnicah, pa smo ponudili še na prvih skupnih govorilnih urah v
šoli. Zbrana sredstva smo namenili Šolskemu skladu.

Obisk Božička
Lidija Vrečko

Projekt Holiday Card Excange

Vsem staršem in krajanom se zahvaljujemo za obisk in nakup
izdelkov.

V letošnjem šolskem letu naša šola že drugo leto sodeluje v
mednarodnem projektu Holiday Card Excange – Pošiljanje
prazničnih voščilnic. Namen projekta je spoznati različne običaje
praznovanja po svetu in si izmenjati voščilnice. V naši skupini je
osem šol z vsega sveta. Z učenci smo izdelali voščilnice, napisali
voščilo v slovenščini in angleščini, napisali pismo v katerem smo
predstavili našo domovino in našim novim prijateljem poslali tudi
koledar Slovenije. Pripravili smo pakete in jih poslali v ZDA v
Kalifornijo in Ilinojo, v Kanado, v Sierra Leone, Pakistan, Rusijo
in na Tajvan.

Miklavžev sejem
Nataša Potočnik

Praznični december v OPB Socka
Pravijo, da je december najbolj praznični mesec v letu. V OPB
Socka smo se skupaj potrudili in si ta mesec resnično polepšali.
Izdelovali smo okraske iz slanega testa, naredili mobile kot
okrasek za na okno, poslikali šolska okna in okrasili šolske
hodnike ter naš razred.. Narisali smo vsak svoj koledar za leto
2012, se pogovarjali o dobrih decembrskih možeh in seveda
vsakemu napisali ali narisali pismo s svojimi željami. Zadnji
teden decembra smo brali pravljice o Božičku, severnih jelenih in
o zimski deželi. Žal nam narava ni bila naklonjena s snegom, saj

Voščilnice iz različnih koncev sveta
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Gospodarstvo - komunala

Šole in vrtci
Naše radosti na snegu
Komaj smo dočakali prvi sneg, katerega smo se vsi razveselili.
Že naslednji dan smo prinesli oblačila za sneg, se z veseljem
oblekli, pomagali našim najmlajšim ter odkorakali na igrišče.

OVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih
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Šole in vrtci
Novoletna proslava

POŠ Šmartno
Obisk Muzeja premogovništva Slovenije v
Velenju
V začetku decembra smo se odpravili na izlet v Šaleško dolino.
Tam naj bi si ogledali Premogovnik Velenje z muzejem, vendar
nam je pot prekrižala »nesreča« z avtobusom. Nekaj časa smo
morali počakati, vendar nas veselje ni zapustilo. Dobili smo
čisto nov avtobus, ki nas je varno pripeljal do Velenja.

Predbožična zmeda
V decembru smo pripravili novoletno prireditev z naslovom
“Predbožična zmeda”. Učenci so nas popeljali v dom neke
družine ter nam prikazali, kako lahko še tako velika nesreča
prinese srečen konec.

POŠ Šmartno v premogovniku
Tam se je vse odvijalo z bliskovito hitrostjo. Najprej smo se
spustili 180 m globoko s starim rudniškim dvigalom iz leta 1888.
Raziskali vsak kotiček in si ogledali različne multimedijske
predstavitve, ki so nam pomagale, da smo lažje razumeli, kako
so “knapi” živeli. Doživeli smo celo simulacijo rudarske nesreče
in razstreljevanja v premogovniku in moram priznati, da so se
nam tla dodobra zatresla.

V času prireditve se je odvijal tudi bazar, kjer smo zbirali
sredstva za nakup novega fotoaparata, s katerim bomo lahko
ovekovečili vsako iskrico šolskega dogajanja.

Pot nas je utrudila, zato smo si privoščili pravo rudarsko
malico v najgloblje ležeči jedilnici v Sloveniji.
V zunanjem delu muzeja pa smo si nato ogledali črno in belo
garderobo, knapovsko stanovanje in se seznanili z legendo o
skoku čez kožo.
Dan je minil kot bi mignil in domov smo se vrnili srečni in
polni novih vtisov.
Pa srečno!
Maja Drobnič Grosek

Plesalci POŠ Šmartno

Muzej premogovništva Velenje
Naravoslovni dan petošolcev v Muzej premogovništva v
Velenju je zagotovo ena najbolj zanimivih doživetij, saj smo se
spustili s starim rudniškim dvigalom iz leta 1888 skoraj 180 m
globoko.
Z vodičem smo raziskovali podzemllje škratov
Bergmandeljcev in spoznavali težko življenje knapov, doživeli
simulacijo rudarske nesreče in razstreljevanja v rudniku. Malico
smo pojedli v najglobje ležeči jedilnici v Sloveniji.
Za konec pa smo se peljali še s podzemno železnico in iz teme
ponovno prišli na svetlobo.
Petra Ofentavšek
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Petošolci POŠ Nova Cerkev in Socka v Muzeju premogovništva
Velenje

Šole in vrtci

POŠ Nova Cerkev

POŠ Nova Cerkev na Miklavževem sejmu
Sodelovanje na Miklavževem sejmu, ki ga prireja Turistično
društvo Nova Cerkev, nam je vedno v čast in veselje.

Primož Suhodolčan na obisku
Njegov obisk je bil darilo otrokom KS in TD Nova Cerkev.

Otroci na Miklavževem sejmu v Novi Cerkvi
Krajanom predstavljamo in tudi prodajamo svoje ročno
izdelane izdelke. Tokrat smo ponujali ptičje hišice in lesene
zabojčke. Vsak razred pa je izdelal tudi čisto svoje voščilnice
z otroškimi božičnimi motivi, ki jih starši in krajani vedno z
veseljem kupijo.
Otroci so bili navdušeni nad prodajo, sami so okrasili stojnico,
vodili blagajno in prodajali izdelke.
Petra Ofentavšek

Primož Suhodolčan na POŠ Nova Cerkev
Primož Suhodolčan je tisti mladinski pisatelj, ki ga mladi
bralci naravnost obožujejo in med seboj kar tekmujejo, kdo je
prebral več njegovih knjig. Že vrsto let zmaguje na tekmovanjih
Moja najljubša knjiga. Decembrsko srečanje s pisateljem je bilo
en sam VELIK HEC.

Jelkovanje na POŠ Nova Cerkev
V petek, 23. decembra 2011, smo imeli jelkovanje z Božičkom.

“PRIMOŽ SUHODOLČAN: HUMOR + SMEH + ZABAVNE
ZGODBE = NASMEJANI OTROŠKI OBRAZI”

V telovadnici so se nam na rajanju pridružili tudi najmlajši iz
vrtca. Ker dobri možje vse vedo, je tudi Božičku prišlo na ušesa,
da nas je pred kratkim obiskal pisatelj Primož Suhodolčan in
nam zato prinesel nekaj njegovih knjig. Praznični malici je sledil
šolski kino v telovadnici.

Krajevni skupnosti in Turističnemu društvu iz Nove Cerkve
se za sponzorstvo pisateljevega obiska lepo zahvaljujemo.

Zadnji dan v letu smo preživeli prijetno. Naj bo takšnih v
novem čim več.

Ida Grobelnik

Ida Grobelnik
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Novoletna prireditev na POŠ Nova Cerkev
V četrtek, 15. decembra 2011, smo na POŠ Nova Cerkev
pripravili novoletno prireditev z naslovom “V deželi škratov in
vil”.

Vpis predšolskih otrok v
programe vrtca
Vrtec Mavrica Vojnik objavlja javni razpis za vpis predšolskih
otrok v programe vrtca za šolsko leto 2012/2013.
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2012/2013 bo potekal od
ponedeljka 16. aprila 2011 do petka 22. aprila 2011, v upravnih
prostorih Vrtca Mavrica Vojnik (obnovljeno župnišče), vsak dan
od 8. do 15. ure in v sredo do 17. ure.
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na
spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik. Vpis bo potekal za vse enote
Vrtca Mavrica Vojnik.
Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz.
zakonitih zastopnikov (EMŠO, davčna številka).
Info.: tajništvo, tel. (03) 780-00-00.

V deželi škratov in vil
S plesnim, dramskim in pevskim programom so se predstavili
otroci šole in vrtca. Nagajivi škratki so nas popeljali v pravljično
deželo, kjer smo skupaj odkrivali zaklade, skrivnosti in stare
modrosti.

Vljudno vabljeni!
Zvonka Grum l.r.,
ravnateljica

Nastopili so tudi najmlajši vrtca Mavrica enota Nova Cerkev
Zaželeli so nam nagajivo, radovedno, zdravo, srečno in veselo
leto 2012.

Kuharska reklama

Suzana Jelenski Napotnik
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Šole in vrtci
Shema šolskega sadja na OŠ Frankolovo
Na naši šoli smo tudi letos nadaljevali z izvajanjem sheme šolskega sadja. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo ponudili en
obrok sadja oziroma zelenjave 1-krat tedensko skozi vse šolsko leto. Učencem bomo razdelili sadje integrirane pridelave.
Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU
v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti
trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti
naraščanje pojava čezmerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni
sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni,
rak, osteoporoza itd).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je
Shema šolskega sadja eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno
pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je
Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno
pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem,
pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja
spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

sadja in zelenjave med prebivalci pogosto prenizek za varovanje
in krepitev zdravja.
Evropska komisija je v začetku leta 2009 sprejela Uredbo za
oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, ki
predvideva ureditev brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave
učencem v šolah. K aktivnemu sodelovanju je pristopila tudi
Slovenija, kjer omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo
in šport ter Ministrstvom za zdravje.
Ključni cilj ukrepa Sheme šolskega sadja je spodbuditi
uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter s tem dvigniti
stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje
med otroki in mladostniki.
Branko Dragar

Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos

Šolski sklad v letih 2010 in 2011
Poročilo zajema mandat delovanja šolskega sklada
UO Šolskega sklada je v tem obdobju izvedel 2 srečelova in 2
dobrodelna sejma s prostovoljnimi prispevki staršev. Prejeli smo
tudi nekaj donacij pravnih in fizičnih oseb.
Leto 2010 smo začeli s 476,11 €.
2010 – januar – srečelov: 550,00 €
2010 – januar – dobrodelni sejem: 1.015,53 €

Zbrana sredstva smo namenili nakupu mladinske literature
v knjižnici (250 €), pomagali smo posameznim učencem oz.
njihovim staršem pri plačilu šole v naravi. Vsem učencem
4. razreda smo v letih 2010 in 2011 poravnali en obrok letne
šole v naravi (990,00 €), učencem 6. razreda pa smo za šolo v
naravi prispevali 1.154,36 €. Prispevali smo sredstva za nakup
učbenikov, zaključnih ekskurzij ipd.

december – srečelov: 319,20 SIT

Suzana Šafarič

2011 – donacije –gospod Cestnik Branko: 200,00 €
Prosvetno društvo Frankolovo:100,00 €
Občina Vojnik: 1.000,00 €
december – donacije staršev:1.386,34 €

24. februar 2012		 29

OgledalO 1/86

Šole in vrtci
Praznični
semenj na OŠ
Frankolovo
V petek, 16. decembra, so
učenci in delavci šole organizirali
Praznični semenj. Na njem so
prodajali izdelke, ki so jih izdelali
skupaj v šoli ali doma.
Za veliko prazničnih dobrot so
seveda poskrbeli starši. Zbrana
sredstva so namenjena za šolski
sklad. Vabimo vas k ogledu
utrinkov s sejma na spodnji
povezavi.
Peter Žurej,
ravnatelj

Novoletno praznovanje na
OŠ Frankolovo
Praznična čajanka
prvošolcev OŠ Frankolovo

Kot je na naši šoli že v navadi, zadnji šolski dan pred novim
letom preživimo v prazničnem vzdušju.

Zadnji decembrski teden smo prazničnemu vzdušju v 1.
razredu OŠ Frankolovo dodali piko na i še s praznično čajanko.

Božiček na OŠ Frankolovo

Čajanka prvošolcev OŠ Franklolovo
Glavni pobudnik zanjo je bil naš vzgojitelj. Ko smo pripravili
pogrinjke in svečke, je prvošolcem postregel s čajem in piškoti.
Čaj smo obogatili še z limono in medom, ki nam ga je podaril
dedek našega učenca, g. Podjavoršek. Čajanka je bila odlična
priložnost, da povonjamo različne vrste čajev in spoznamo vse
pripomočke za dogodek: čajnik, ožemalec limone, različna
cedila … Med pitjem čaja in sladkanjem s piškoti smo se
prepustili poslušanju božičnih skladb. Prvošolci so zares uživali
v čudovitem predprazničnem vzdušju.
Lucija Bevc
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Medtem ko so učenci predmetne stopnje odšli v kino,
so učenci od 1. do 5. razreda imeli kulturni dan. Ob 8.15 uri
smo se zbrali v telovadnici, kjer se je vsak razred predstavil s
plesom, dramatizacijo, recitacijami ali pesmijo. Predstavila sta
se tudi oba pevska zborčka z razredne stopnje. Nekje v drugi
polovici programa nas je presenetil prihod Božička. Učencem
in učiteljem je zaželel vesele praznike in razdelil bombončke.
Posebej zanj smo v zahvalo zapeli pesmico, nato pa je odhitel
še naprej v vrtec. Po končanem kulturnem programu, je sledila
malica in praznovanje po razredih. Po vrnitvi starejših učencev iz
kina smo lahko prevzeli dobitke novoletnega srečelova. Slednji
je pri nas postal že tradicionalen. Ves izkupiček od prodanih
srečk namenimo v Šolski sklad. Preostalo nam je samo še, da se
poslovimo in si zaželimo lepe praznike in srečo v novem letu.
Lucija Bevc

Šole in vrtci
Z zimskim krmljenjem
pomagamo pticam in sebi

Ekošola na OŠ Frankolovo

Posebej otrokom je hranjenje ptic in opazovanje ob krmilnici
eden od prvih korakov pri razvijanju vrednot ohranjanja narave.

V letošnjem šolskem letu bo lahko v okviru programa "Ekošola
kot način življenja" vsaka ustanova izvajala tiste aktivnosti, ki
jih bo izbrala sama glede na svoje potrebe in možnosti izvajanja.
Še naprej bo glavna skrb razvoj kakovostnih vsebin in projektov
na področju okoljske vzgoje in ozaveščanja. V prihodnje se
bodo postopoma uvedle nekatere vsebinske in organizacijske
prilagoditve programa Ekošola kot način življenja.

Učenci skrbijo za ptice
Naša krmilnica je v šolskem parku
ob POŠ Nova
Cerkev. Uredili smo tudi talno krmišče, saj vemo, da se nekatere
vrste ptic hranijo le na tleh.
Tudi loj je priporočljiva hrana za ptice, zato smo izdelali lojne
pogače in jih obesili na drevo.
Ko se bo zima poslovila, nas bodo ta drobna in nežna bitja
spet razveseljevala in se nam oddolžila za naš trud. Pomlad brez
ščebetanja in žvrgolenja res ne bi bila prava pomlad.

Za potrditev zelene zastave bomo morali v šolskem letu
2011/12 na OŠ Frankolovo pripraviti oz. izvesti naslednje:
•	okoljski pregled za šolsko leto 2011/12, ki temelji na
metodologiji sedmih korakov, določena so enaka prednostna
področja kot doslej: energija, odpadki, voda;
•	eko-akcijski načrt za šolsko leto 2012/13, v katerega bomo
vključili tiste aktivnosti, ki jih bomo izbrali sami in zastavili
glede na potrebe in možnosti izvajanja v naši ustanovi;
•	tri projekte, ki jih bomo izbrali iz nabora razpisov, izbrali
smo: Likovni natečaj »Prednovoletni čas«, Ekobranje za
ekoživljenje, Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
Zbiranje baterij, Eko – paket;
•	eno ozaveščevalno akcijo po lastni izbiri, nanaša pa se lahko
na kateri koli prednostno področje - energija, odpadki, voda
(izbrali smo: sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo 2012 –
23. marec 2012 in zbiranje zamaškov);
•	poročilo o delu, v katerem bomo predstavili širši okvir
našega okoljskega delovanja.

Nameščanje lojnih pogač
Članici Turističnega društva, Ireni Krajnc, se zahvaljujemo za
pripravo materiala za pogače.
Ida Grobelnik

Osnovna šola Frankolovo je prejela Priznanje za izjemen
dosežek v okviru Mednarodnega programa Ekošol. Povezava
do Ekošole na OŠ Frankolovo.
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Noč branja
Že četrto leto zapored smo na Osnovni šoli Vojnik pripravili
posebno noč, namenjeno branju. Družili smo se ob svečah ter
ustvarjali pozno v noč, ki smo jo zaključili s prijetnim nočnim
branjem ob nočnih svetilkah. Letošnje geslo ‘Vsak človek je
zase svet’ je bilo posvečeno nedavno preminulemu slovenskemu
pesniku Tonetu Pavčku.
Za glasbeno doživetje sta poskrbeli harfistka Veronika Tadina
in violinistka Manca Prislan, učenci pa so imeli priložnost
prebrati tudi svoje pesmi. Po literarnem večeru so sledile
delavnice, v katerih so učenci spoznavali besedno, likovno in
glasbeno umetnost. Preizkusili so se v književnem kvizu Minuta
do zmage, literarno ustvarjali in pisali grafite, likovno opremili
že nastale pesmi, ki so bile zbrane na literarnem natečaju,
bogatili besedni zaklad s pomočjo besednih iger ter plesali na
temo Pavčkovih pesmi. Noč so učenci zaključili s knjigo v roki
ob soju luči, ki jih je popeljal v zaslužen spanec.
Noč branja je že tradicionalno namenjena učencem, ki radi
berejo in literarno ustvarjajo. V petek, 20. januarja, se je približno
petdeset učencev zbralo pozno popoldne v šoli in se pripravilo na
literarni večer s priznano novinarko in publicistko Manco Košir.
Ta je, v kar uri in pol trajajočem pogovoru z Alešem Kolškom,
učencem spregovorila o marsikateri življenjski resnici, ki se je
usedla globoko v srce tako učencem kot ostalim poslušalcem.

Uspešno izpeljan projekt, ki sta ga organizacijsko pripravila
knjižničarka Ivanka Krajnc in Aleš Kolšek, je velik dogodek
tako za učence kot za vse zaposlene na šoli, zato smo se že po
zaključku hitro odločili, da drugo leto spet pripravimo novo
nepozabno noč.
Barbara Ojsteršek Bliznac

Razglasitev in
kronanje Vinske
kraljice Slovenije
2012.
Vinogradniki VVD občine Vojnik smo imeli čast, da smo bili
povabljeni na razglasitev in kronanje Vinske kraljice Slovenije
2012. Slovesnost je potekala v petek, 13. januarja 2012, v
Radencih, v hotelu Radin.
Vinska kraljica Slovenije 2012 je postala štiriindvajsetletna
študentka prava, Martina Baškovič iz Krške vasi, občine Brežice.
Vinsko kraljico Slovenije vsako leto izbere posebna komisija
na osnovi javnega natečaja za vse tri vinorodne dežele: Podravje,
Posavje in Primorsko.
Vinska kraljica postane dekle, ki dokaže ljubezen do
vinogradništva, zmore širiti kulturo pridelovanja in kulturnega
uživanja vina.
Slovenijo bo zastopala na prireditvah
vinogradništvom doma in po svetu.

povezanih

z

Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije je Pomurski sejem
d.d., Gornja Radgona.
Franc Kuzman
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Martina Baškovič, vinska kraljica Slovenije 2012

Kmetijstvo

Čebelarsko društvo
Vojnik

Izobraževanje o možnostih in
pogojih za razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji

Prvi meseci novega leta - to je čas, ko zima kliče ljudi in
naravo k počitku. Društva v tem času izvedejo občne zbore in
opravijo pregled dela za preteklo leto in sprejmejo nove, še
smelejše programe za tekoče leto

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik
je skupaj s Kmetijsko svetovalno službo pripravil zanimivo
izobraževanje o možnostih in pogojih za razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji s predstavitvijo primerov dobrih praks in
degustacijo domačih dobrot.

Tudi čebelarji smo opravili pregled opravljenega dela.
Z rezultatom opravljenega dela smo zadovoljni, vendar na
lovorikah ne smemo počivati, saj bodo naloge, ki smo si jih
zastavili za leto 2012, od društva terjale vztrajno in vestno delo.
Spodbude, dane s strani vodstva občine Vojnik, nam dajejo nov
zagon, saj bi brez njihove pomoči le težko dosegli zadane cilje.
Tudi od ostalih prisotnih gostov smo slišali spodbudne besede o
delu društva, predvsem pa o podmladku, ki daje upanje, da bo
čebelarstvo živelo tudi v prihodnje.

Predavanja so potekala v sredo, 14. decembra 2011, ob 9.30
uri v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

V društvu se bomo tudi v tekočem letu trudili v smeri
izobraževanja, tako starejših čebelarjev, kot tudi mlajših
začetnikov. Sodelovali bomo na prireditvah in z veseljem
se bomo odzvali povabilom šol in vrtcev za kakršnokoli
sodelovanje. Trudili se bomo s čebelarskimi krožki, ki že kažejo
dobre rezultate, saj na tekmovanjih pod vodstvom čebelarskega
mojstra Jerneja Andreja osvajajo številna priznanja. V društvu
se zavedamo, da je ozaveščanje mladih o pomembnosti
opraševanja in ohranjanje narave, dolgoročna naložba, ki bo
vidna v prihodnosti. To nam je vodilo.
Čeprav bo čebelarjenje iz leta v leto bolj negotovo zaradi
vse večjega onesnaževanja narave, pa smo si edini, da moramo
čebele ohraniti tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti želim vsem,
predvsem mladim, ki se odločajo za gojenje čebel, položiti v
srce misel: "Bodite čebelarji z dušo in ljubeznijo. Spoštujte
poslanstvo čebele, kot opraševalke in šele potem pričakujte
zaslužek od nabranega medu. Imejte v mislih, da je poslanstvo
čebele strokovno umeščeno v naš ekosistem po volji višjega
razuma in človek nima pravice iz nje narediti robota za pridelavo
medu. Bodimo čebelarji iz ljubezni do čebele in narave in
uživajmo ob blagodejnem bučanju polnih panjev."

Na predavanjih so bile predstavljene naslednje
teme:
- Predstavitev različnih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
- Predstavitev pogojev za registracijo.
- Postopek priglasitve opravljanja dopolnilne dejavnosti.
- Obdavčitev dopolnilnih dejavnosti in izdaja računov.
- Krajša predstavitev projektov Dodajanje vrednosti travniškim
sadovnjakom in Od pridelka do izdelka.
- Predstavitev 5 kmetij, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
področju ribogojstva in predelave rib, peke kruha, predelave
sadja in predelave mleka.
- Degustacija domačih dobrot s kmetij.

V želji, da se bomo kmalu ponovno srečali na katerih od
predavanj, ki jih bomo pripravili, vas lepo pozdravljamo ter vam
želimo obilne in dobre letine v letu 2012.

Jernej Fijavž
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Ukrepi kmetijske politike –
novosti v letu 2012
Kljub temu, da se programsko obdobje 2007-2013 počasi zaključuje, bo v letu 2012 kar nekaj sprememb, tako
na področju načina vlaganja zahtevkov, kot tudi pri sami vsebini ukrepov. V nadaljevanju so naštete bistvene
spremembe, ki bodo veljale v letu 2012 in nekateri poudarki, za katere je že sedaj čas, da o njih razmislite in po
možnosti kakšno zadevo tudi že uredite.
Podrobnejša predstavitev novosti pri posameznih ukrepih bo
tako kot vsako leto, objavljena v marčevski številki Zelene dežele.

Na področju neposrednih plačil se z letom 2012:
•	uvaja modulacija – omejevanje skupnega zneska neposrednih
plačil nad 5.000 evrov,
•	vključuje plačilo za posebno premijo za bike in vole kot
zgodovinski dodatek k plačilnim pravicam - nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so za leto 2007 oziroma 2008 prejeli posebne
premije za bike in vole so upravičeni do dodatka na plačilne
pravice od leta 2012 dalje,
•	uvaja oddajo zahtevkov za ekstenzivno rejo ženskih govedi
za leto 2012 skupaj z zbirno vlogo – pri tem bodite še posebej
pozorni na pravočasno sporočanje in pravilnost podatkov v
centralnem registru govedi (CRG).
•	spreminja obdobje telitve za upravičene živali za zahtevke za
ekstenzivno rejo ženskih govedi - to je žensko govedo, ki teli
od 11. decembra 2011 do 1. septembra 2012.

Na področju kmetijsko okoljskih plačil (KOP) se
z letom 2012:
•	dodaja možnost podaljšanja zaključene 5-letne obveznosti še
za 2 leti, na ravni površin uveljavljenih v zbirni vlogi 2010
(iste površine!), pri čemer se bo lahko podaljšalo le celotno
obveznost posameznega podukrepa (bodite pozorni na
dogovore o podaljšanju najemnih pogodb) - možno povečanje
površin pri podukrepih za 2 ha ali 20 odstotkov in zmanjšanja
za 10 odstotkov v letu 2012 in 2013.

•	spreminja sistem upravičenosti do uveljavljanja zahtevkov
na strmih travnikih - uvaja se nov način ugotavljanja nagiba
strmih travnikov, zaključene petletne obveznosti za izvajanje
podukrepa košnja strmih travnikov (z nagibom 35-50
odstotkov oziroma z nagibom nad 50 odstotkov) ni mogoče
podaljšati,
•	dodaja nov podukrep »neprezimni posevki«,
•	dopušča na novo vstopati v podukrepa »strmih travnikov« in
»neprezimnih posevkov« (na novo se bo lahko vstopalo tudi v
podukrepe, ki so bili za vstop odprti že do sedaj),
•	dopušča na novo vstopati v podukrepa »ohranjanje kolobarja«
in »ozelenitev njivskih površin« upravičencem na območjih
vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske
kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko,
Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero,
•	uvaja višje plačilo za kmetijska gospodarstva, ki so v
preusmeritvi v ekološko kmetovanje,
•	uvaja izračunavanje povprečne letne obtežbe,

Poleg navedenih sprememb bi vas radi posebej
opozorili na naslednje:
•	Redni rok kampanje za oddajo zbirnih vlog se bo letos začel
že nekaj dni prej in bo potekal od 27. februarja 2012 do 6.
maja 2012.
•	Predtiska kot ste ga bili vajeni prejeti vsako leto pred
kampanjo, v letu 2012 ne bo. Zato pozivamo vse vlagatelje,
da imate v mislih, da je v zgoraj navedenem roku potrebno
oddati zbirno vlogo.
•	Na MKGP in ARSKTRP bodo za seznanitev z roki in
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Tudi letos bo pomoč vlagateljem potekala po sistemu naročanja.
Na naročeni termin za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge
pri kmetijskih svetovalcih vas prosimo, da prinesete sledeče
dokumente:
•	v primeru, da pride namesto nosilca pooblaščenec, mora
le-ta prinesti dve originalno podpisani navadni pooblastili,
katerega obrazec lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih.
•	zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2011,
•

novostmi v letu 2012 pripravili poseben informacijski list, ki
bo na voljo na vseh izpostavah kmetijske svetovalne službe
pri KGZS.
•

Pred oddajo vloge:
- preverite pravilen vris vaših GERK-ov. To lahko storite
sami (spletna stran: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp) ali
pa s pomočjo kmetijskih svetovalcev. GERK-e je potrebno
na vaši upravni enoti urediti v skladu z dejanskim stanjem
v naravi pred oddajo zbirne vloge. Pregled GERK-ov
še posebej svetujemo nosilcem, ki imate zemljišča na
severozahodnem in osrednjem delu Slovenije, kjer so bili
v letu 2011 posneti novi ortofoto (letalski) posnetki in so še
posebej razvidne spremembe v zadnjih letih.
- Na upravni enoti vnesite morebitne spremembe
podatkov, vpisanih v Register kmetijskih gospodarstev
(vpis spremembe nosilca, naslova, članov kmetijskega
gospodarstva …), ali če je prišlo do sprememb pri trajnih
nasadih (krčitve, novi nasadi, spremembe lokacije trajnega
nasada, površina namakalnega sistema, površina zaščitne
mreže proti toči …).

•	zaradi strožjih kontrol je nujno potrebno spoštovati roke pri
identifikaciji in registraciji živali (premiki, zakol, telitve ...),
kar lahko opravite na pooblaščenih veterinarskih postajah ali
selekcijskih službah na KGZ.

seznam vseh živali na dan 1. 2. 2011,

•	izmere posameznih poljin za njive, na kateri gojite več vrst
rastlin,
•	v primeru oddaje gnoja seznam prejemnikov ter vrsto in
količino oddanega gnoja (B1 obrazec),
•	v primeru izvajanj ukrepa
identifikacijskimi številkami,

PAS

seznam

živali

z

•	v primeru spremenjenega osebnega računa kartico novega
osebnega računa,
•	ostale dokumente o kmetijskem gospodarstvu, ki bodo lahko
v pomoč pri izpolnjevanju vloge in zahtevkov (odločbo o
dodelitvi oz. prenosu plačilnih pravic, zapisnike kontrolorjev,
zadnji izpis o urejenih GERK-ih iz registra kmetijskih
gospodarstev, odločbe o prejetih plačilih za preteklo leto,
odločbo o površinah, vključenih v KOP, ki ste jo upravičenci
prejeli v začetku leta 2011, morebitne še nerešene pritožbe na
odločbe …).
V obdobju, ko počiva vsa narava in so vremenske razmere
bolj neugodne, se najde na kmetiji tudi nekoliko več časa za
druge zadeve, ki so posredno povezane z osnovno kmetijsko
dejavnostjo. Zato predlagamo, da si v tem času vzamete tudi nekaj
časa za ureditev papirjev, evidenc in registrov na kmetiji, čas za
udeležbo na vsaj enem strokovnem izobraževanju – posebej tisti
ki ste vključeni v KOP ter čas za načrtovanje aktivnosti v letu
2012 (sklepanje najemnih pogodb, urejanje GERK-ov …).

Kmetijski svetovalci bomo tudi v letu 2012 nudili pomoč pri
izpolnjevanju zbirnih vlog in drugih zahtevkov ter organizirali in
izvedli elektronsko izpolnjevanje vlog.

Vesna Mazej Ušen
KGZS-Zavod CE
(povzeto po članku iz Zelene dežele, št. 104)

Vsi aktualni dogodki se nahajajo
na spletni strani
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Staroste Čebelarskega društva Vojnik
Adventni čas, čas miru, čas pričakovanj in čas upanja. Narava se zagrinja v zasluženi počitek. Človek pa pregleduje rezultate
celoletnega dela in snuje načrte za leto, ki prihaja. Obdobje zime mu dopušča več prostega časa, ki ga porabi za počitek, obisk
sorodnikov in prijateljev. Starejši v pogovorih obujamo spomine iz preteklosti in skušamo pozabiti kar je bilo slabega in uživati v
dobrem.
Franc, miren in komaj opazen je s svojo ustrežljivostjo in
marljivostjo vedno nehote pritegnil pozornost. S svojo pridnostjo
je ob predavanjih v prostor nanosil stole, jih na koncu zopet
pospravil in kljub temu, da je delo opravljal le z eno roko, pokazal
svojo marljivost in pripravljenost pomagati kjerkoli in kadarkoli.
Pa to ni bilo edino opravilo. Upam si trditi, da v svoji skromnosti
niti ni opazil, koliko je delal v dobro drugih. Ne drznem si reči,
da sva bila prijatelja, saj sem bil premlad, sva se pa ob srečanju
vedno prijazno pozdravila in se pogovorila. Pogovor z njim mi je
vedno ostal v spominu zaradi njegove preprostosti, predvsem pa
iskrenosti.

V lepem popoldnevu, ko se je zimsko sonce že poslavljalo,
smo se odpravili na obisk našim članom društva, ki so dopolnili
oziroma presegli obdobje osemdeset let. V društvu se ponašamo
s kar trojico starostnikov in sicer: FRANJO MAROŠEK IZ
VITANJA, STANISLAV LIPIČNIK IZ TRNOVELJ in FRANC
LIPIČNIK IZ VOJNIKA. Pri vseh smo bili prisrčno sprejeti.
Kramljali in obujali smo spomine, da je čas letel, kot bi imel krila.
Mnogo besed in misli je ostalo neizrečenih in obljubili smo si,
če da Bog, se kmalu zopet srečamo.
Ob tej priložnosti se želim še posebej spomniti našega FRANCA
LIPIČNIKA, ki je letos praznoval častitljivih devetdeset let. Ko
sva si po dolgem času zopet stisnila roko, se mi je spomin zavrtel
nekaj desetletij nazaj v čas, ko sem postal član vojniškega društva.

Ob našem obisku je sicer ležal, kar pri njegovih letih ni nič
nenavadnega, pa vendar ga njegov vedri značaj ni zapustil. Ni se
pritoževal nad težavami, ki pestijo skoraj vse starostnike, temveč
se je vedro pogovarjal in šalil. Večkrat se podam na obiske k
ostarelim in vidim marsikaj, za Franca pa z gotovostjo trdim, da
ga občudujem. V poznih letih smo velikokrat zaradi starostnih
težav nejevoljni in razdražljivi, on pa je še vedno vedrega duha in
vdan v voljo, ki prihaja od višje sile. K temu nedvomno pripomore
vedri značaj zakonske družice, ki kljub letom, trdno stoji ob
moževi strani. Takšne zakonce, želeli ali ne, moramo občudovati
in si jih hote ali nehote vzeti za vzgled.
Ker se moram zaradi obsežnosti članka omejiti, želim zaključiti
z besedami: "Dragi starostniki, tisti ki ste imenovani in tisti, ki te
vrstice prebirate, bodite v svoji starosti optimisti kljub težavam,
ki vas oziroma nas pestijo. Svoja častitljiva leta jemljite kot veliko
milost doživetja in vedite, da si vas jemljemo za vzgled. Radi
prihajajte v našo družbo, oziroma nam dovolite, da se vam za vašo
požrtvovalnost malenkostno oddolžimo z obiskom. Verjemite, da
nam je obisk starostnikov v veselje. Bog daj, da bi se srečali in si
stisnili roko še velikokrat!"

Vegetacija

Jernej Fijavž

Tudi za redčenje in odstranjevanje obvodne vegetacije je potrebno dovoljenje
Zima je čas, ko lastniki v gozdu, mejicah ali ob vodi izvajajo
sečnjo ter obrezovanje dreves in grmovja. Z gozdnim prostorom
upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Revirni gozdar se sreča
z lastnikom in skupno določita drevesa, ki so predvidena za
posek na podlagi gozdnogospodarskega načrta. Revirni gozdar
odkaže drevesa in zavod izda odločbo o poseku. Drugače pa je
pri mejicah in obvodni vegetaciji, katero upravljajo lastniki po
lastnem vedenju in potrebah.

Neprimerna popolna odstranitev obrežne vegetacije
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Posamezna drevesa, lesna vegetacija v obliki linij (mejice,
obvodna drevnina) in sadovnjaki predstavljajo edino obliko
visoke vegetacije v odprti kmetijski krajini. Ta vegetacija pa ima
veliko pozitivnih učinkov tudi na kmetijske površine. Obrežna
vegetacija stabilizira rečno brežino in s tem ohranja potek in
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območjih narave in območjih Natura 2000 so že več let dostopni
javnosti preko interneta (http://www.naravovarstveni-atlas.si/
ISN2KJ/) ali v pisarnah območnih enot Zavoda RS za varstvo
narave. Poleg dovoljenja in izdanih pogojev pa velja še ena
splošna časovna omejitev sekanja drevnine v vseh mejicah, živih
mejah in obvodni vegetaciji. Med 1. marcem in 1. avgustom
se drevnina ne seka, ker je to časovno obdobje gnezdenja in
razmnoževanja večine vrst ptic. to določa Zakon o divjadi
in lovstvu. Pri poseganju v obvodno vegetacijo se priporoča
upoštevanje še sledečih usmeritev:
•	Izvedejo se nujno potrebna dela, pri čemer se prednostno
opravi posek nestabilnih dreves in tistih, ki ovirajo pretok.
•	Prednostno se odstranijo invazivne in tujerodne vrste (robinija
ali akacija, veliki pajesen, octovec).
•	V obrežno vegetacijo se posega zgolj na eni strani brežine, na
drugi strani pa ne prej kot v razmiku dveh let.
•	Na brežini se ohranjajo panji, ki stabilizirajo brežino in ne
ovirajo pretoka.
•	Odstranjena drevesna in grmovna zarast se na brežinah ne
sežiga.
Obrezovanje in ohranjanje glavatih vrb
obliko struge. Brez vegetacije se erozijska moč vode poveča in
kaj kmalu povzroči izgubo kmetijskih površin ob strugi. Visoka
vegetacija blaži učinke vetra, zato je zmanjšano izparevanje vode
iz tal. Vlaga se v območjih bogate zarasti mejic zadržuje dlje
časa in s tem zagotavlja rastlinam potrebno vodo tudi v času
pomanjkanja padavin. V lesni vegetaciji se naseljujejo naravni
plenilci poljskih škodljivcev (kanje, sinice, pikapolonice in
drugi plenilski hrošči). Obvodna vegetacija tudi filtrira vodo s
kmetijskih površin in zmanjša vpliv spiranja gnojil na kakovost
tekoče vode. Obvodna drevnina je vir lesa za gospodarstvo,
predstavlja pa tudi zavetje pred sončno pripeko in še bi lahko
naštevali.
Vegetacija ima veliko pozitivnih učinkov tudi na naravo, od
katere je kmetijstvo odvisno. V mejicah in obvodni vegetaciji
živijo mnogi organizmi, ki najdejo v njihovem zavetju svoj dom,
hrano ali partnerja za razmnoževanje. Mnoge živali izkoriščajo
porasle površine za varno selitev in dnevne migracije, na primer
na območja z boljšo prehrano. Obvodna vegetacija blaži dnevna
nihanja temperature vode, oblikuje strugo in brežine, na drevju pa
so prisotni plenilci vodnih živali ipd. Učinki, ki jih ima vegetacija
za ekosistem, so pomembni še posebej v naravovarstveno
pomembnih območjih: parki in druga zavarovana območja,
območja Natura 2000, naravne vrednote in ekološko pomembna
območja.
V želji po ohranjanju vsestranske koristi obvodne vegetacije
je Ministrstvo za okolje in prostor določilo »redčenje in
odstranjevanje obrežne vegetacije« kot poseg, za katerega si je
treba pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, če je drevnina v
zavarovanem območju, območju naravne vrednote ali območju
Natura 2000. Postopek je za lastnika obvodne vegetacije
brezplačen in traja največ en mesec. Lastnik pošlje na upravno
enoto vlogo, iz katere je jasno razvidna lokacija posega. Izvajalec
del tako pridobi morebitne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati
pri sekanju vegetacije. Podatki o naravnih vrednotah, zavarovanih

•

Posegi se izvedejo v čim krajšem možnem roku.

•	Ohranja se tradicionalen način obrezovanja vegetacije (na
primer obrezovanje glavatih vrb).

Bujna obrežna vegetacija
Spoštovanje zakonodaje pri ohranjanju obvodne vegetacije ni
zahtevno opravilo, če se sečnje lotimo načrtno in pravočasno.
Vsak dober gospodar se zaveda, da zamenjana jablana v
sadovnjaku še nekaj let ne obrodi, zato mora biti pomlajevanje
načrtno. Že naši predniki so znali umno ravnati z obvodno
vegetacijo in v sožitju z naravnimi procesi. Tak način ravnanja je
zaželen tudi v prihodnje.
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Zavod RS za varstvo narave,
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Društva
Prikaz zimske rezi
vinske trte
Zopet nas je zeblo, našega mentorja in velikega strokovnjaka
za vinogradništvo, Romana Štabuca, pa kot da mu mraz ne more
do živega.

Enajstič k
polnočnicam v
Črešnjice
Letošnji, ne preveč mrzel, božični večer in pozna ura nista
ustavila člane društva TALON in ostale pohodnike k polnočnicam
v Črešnjice.
Hitro mine leto in polni pričakovanj in radosti pričakujemo
božični čas. Tako smo že enajstič zapored organizirali pohod k
polnočnicam v Črešnjice. Pred odhodom nas je ogrel vroč čaj
ali kuhano vino. Zbralo se nas je okoli petnajst pohodnikov.
Med potjo smo imeli pri kapeIici postanek in se ogreli s toplimi
napitki, kjer se nam je pridružilo še nekaj članov in ostalih
krajanov. K popolni zimski idili je manjkal le sneg. Ni pa
manjkal ognjemet in pogostitev, ki ga je v čast pohodnikom k
polnočnicam pripravil Branko Podgoršek. Društvo TALON se
mu za presenečenje zahvaljuje in mu želi še veliko zdravja.

Prvi dan mrzlega februarskega dne smo se vinogradniki zbrali
v vinogradu našega člana Jožeta Kramerška v Hrastniku pri
Dramljah. Jože je velikodušno dovolil, da smo si ogledali njegov
vinograd, način vzgoje trte in seveda zimsko obrezovanje.
Strokovnjak nam je pokazal, kako obrezati zelo bujno trto
(Souvinjon), nato bolj umirjene vrste kot so kerner, renski
rizling, laški rizling in kako pomladiti bolj oslabeli trs.

Vinogradniki se zavedamo, kako pomembna je zimska rez,
zato se je tega prikaza, kljub ostremu mrazu, udeležilo več kot
50 članov. Skoraj dve uri smo ob zanimivem prikazu vztrajali
v vinogradu, potem pa smo se toliko bolj ogreli na domačiji
Jožeta Kramerška. Soproga Nežika nam je postregla s čudovitim
kruhom iz domače peči, Janez pa se je izkazal s svojimi mesnimi
dobrotami: salamami, slanino in domačimi krajnskimi. Ob
obilju pripravljenih dobrot in rujne kapljice, je ostanek dneva
minil kot bi trenil.
Iskrena hvala bratom Krameršek: Jožetu, Janezu in Francu, za
gostoljubnost, dobro voljo in veliko pripravljenih dobrot, ki pa
smo smo jih z užitkom skoraj vse pojedli.
Mirko Krašovec,
predsednik Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik
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Po končanih polnočnicah nas je župnik Andrej počastil z
izredno dobrim skutinim pecivom, ki ga je, tako se je pošalil
sam, spekel z božjo pomočjo. Društvo TALON ga je povabilo
na kislo juho in rad se je odzval vabilu. Zbrali smo se pri gospe
Jožici in pogostili vse, ki so prišli. Dogovorili smo se, da se
dobimo tudi letos in zato že vnaprej vabimo vse, ki jim božični
čas in obisk k polnočnicam nekaj pomeni ali morda tiste, ki
na božični večer ostanete sami, da se nam pridružite zopet 24.
decembra 2012.
Več nas bo - bolj nam bo pri srcu toplo. Stiski rok in prijazna
beseda včasih pomenita marsikomu več kot morda kakšno
darilo.
Omeniti moramo tudi jesenski izlet društva v Idrijo in ogled
bolnice Franja. Bilo je lepo in hkrati zanimivo, saj marsikdo še
ni obiskal bolnice in tudi priznanih idrijskih čipk še nismo videli
vsi.
Smo pa imeli tudi martinovanje, ki ga je zaznamovala tudi
torta ob 10. obletnici društva Talon.
Dragica Mlinar

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 1/86, 24. FEBRUAR 2012

VSEBINA:
1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2012.
2. PREVZEMANJE ZAPUŠČENIH IN ODSLUŽENIH VOZIL

Uradni del
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2012
(Uradni list RS, št. 34/2011, z dne 24.12.2011) ter Pravilnika o
dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št.
33/2007) župan Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2012.
Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik, znaša 17.500,00 €.
Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, so upravičeni
stroški do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. do
maksimalne višine 1.000,00 € od 3.9.2011 dalje.
Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov in
blagovnih znamk: Za mala in srednje velika podjetja se krijejo
stroški do 50% oz. do maksimalne višine 1.700,00 € od 3.9.2011
dalje.
Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški
investicijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se
krijejo stroški do 45% oz. do maksimalne višine 1.000,00 € od
3.9.2011 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini
vsaj 5 let.
Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve: Pomoč za
nove zaposlitve in samozaposlitev se lahko dodeli za zaposlovanje
ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa ob spremembi zaposlitve
delavca iz določenega v nedoločen čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so
stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev
delavca, ki: ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima
sedež v občini Vojnik v maksimalni višini 800,00 €;

Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik in da poteka
investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se
smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR
ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno
podjetje ter srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250
zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno
vsoto, manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva,
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika
podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
Vsebina vloge
Vloga bo na voljo v tajništvu občine v času uradnih ur od
dneva te objave dalje ali na internetni strani http://www.
vojnik.si.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti: dokazilo o
plačilu račun
* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov in
blagovnih znamk: dokazilo o plačilu; račun
* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih
programov: dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije
in investicijskih programov; račun
* za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p.
Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1)
Dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem
mestu.

občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini
Vojnik v maksimalni višini 1.200,00 € ;se izključno ukvarja z
raziskovalnimi aktivnostmi največ 1.500,00 €.

Potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega.

Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev
v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev.
Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora
prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih
virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti
ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti.

Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena
oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da se
oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava
vlagatelja), ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca iz
določenega v nedoločen čas.

Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile
od dne, 3.9.2011, do vključno dneva roka za oddajo vloge.
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Izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z raziskovalno
dejavnostjo.

Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31.03. 30.6, 30.9. in
31.12. preteklega leta ter na dan vloge.

Uradni del
Rok in način prijave razpisa

Zapuščena in odslužena vozila

Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno
petka, 2. septembra 2012 do 12.00 ure. Za pravočasne se bodo
štele prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka na
naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Vojnik v letu 2012- NE ODPIRAJ«,
osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, v kolikor
je vloga poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na
navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni
mogoče oddati v elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev
sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o
dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku
40 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78-00-620, 051 315 841 (Petra
Pehar Žgajner) ali po e-pošti HYPERLINK mailto:obcina@
vojnik.si obcina@vojnik.si.

Prevzemanje zapuščenih in odsluženih vozil
V letu 2011 se je v občini Vojnik izvajala akcija zbiranja
in prevzemanja odsluženih motornih vozil. Zaradi velikega
povpraševanja bomo zbiranje in prevzemanje odsluženih
motornih vozil nadaljevali do 1. aprila 2012.
Kot koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na vašem območju vas
prosimo, da poskušamo skupaj do 1. aprila 2012 prevzeti čim
več zapuščenih in odsluženih vozil iz lokalne skupnosti.
Obveščamo vas, da lahko izrabljeno motorno vozilo predate
družbi Karbon d.o.o., kot pooblaščenemu koncesionarju, na
svojem domu in brezplačno.
Ob predaji odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo
o razgradnji.
Vse občane, ki razpolagajo z odsluženimi vozili, ter jih
želijo oddati v brezplačno ekološko razgradnjo prosimo, da se
dogovorite za odvoz s pooblaščenim predstavnikom podjetja
Karbon d.o.o. - PETER SEVER, GSM: 041 690 957, E-POŠTA:
peter.sever@karbon.si.
Peter Sever,
tehnični vodja IMV

Datum:7.2.2012
Št.: 300-0001/2012-1
Benedikt Podergajs,l.r.
župan Občine Vojnik

Obvestilo
Izobešanje zastave Republike Slovenije
Slovenska zastava se izobeša ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:
8. februarja             - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. aprila                - dan upora proti okupatorju
1. in 2. maja    

   - praznik dela

8. junija         

   - dan Primoža Trubarja

25. junija        

- dan državnosti

17. avgusta      

- združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

15. septembra       - vrnitev Primorske k matični domovini
23. novembra       - dan Rudolfa Maistra in
26. decembra

   - dan samostojnosti in enotnosti.

Grb, zastava in himna Republike Slovenije predstavljajo pripadnost državi, uporabo pa ureja Zakon o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur.list RS št. 67/94, 14/1999).
Lea Preložnik

Akcija prodaje zastav
Obveščamo vas, da na Občini Vojnik v sprejemni pisarni (pisarna desno v pritličju) prodajamo:
- komplete zastav (1 občinska in 1 državna) po 5 €,
- posamezno zastavo pa po 3 €.
Prodaja v času uradnih ur.
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Prireditev ob kuturnem
prazniku
Občina Vojnik in Dekanija Nova Cerkev sta ob 150. obletnici smrti blaženega škofa Antona Martina Slomška povabili na
prireditev v počastitev Slomškovega leta in slovenskega kulturnega praznika. Osrednja proslava je potekala v nedeljo, 12. februarja,
v večnamenski dvorani Osnovne šole Nova Cerkev. Nova Cerkev je bila tudi sicer izbrana za posebno prireditev v Slomškovem letu,
ker je tukaj dve leti deloval škof Anton Martin Slomšek.

Vezni tekst Mateje Oprčkal nas je skozi kulturni program vabil
k poslušanju žlahtne izpovedi blaženega škofa A. M. Slomška in
pesnika Franceta Prešerna, ki so jo izvedli umetniki besede, pesmi
in glasbe. Snovalci kulturnega programa so bili pevski sestavi in
solisti iz domačega kraja: Štajerski rogisti, Mešani cerkveni zbor
z zbodovodkinjo Darinko Stagoj ob spremljavi Nine Podgoršek,
Otroški cerkveni pevski zbor pod vodstvom Vesne Kotnik in
klavirski spremljavi Urške Oprčkal, Godba na pihala Nova
Cerkev pod vodstvom Marjana Vrečarja in Moški pevski zbor
z dirigentom Petrom Selčanom. Program sta popestrili solistki
Mojca Hladnik s Prešernovo pesmijo Nezakonska mati ob
spremljavi klavirja Mateje Hladnik in Urška Oprčkal z venčkom
Slomškovih pesmi ob spremljavi citrarke Špele Majcen. V goste
je bil povabljen gledališki igralec Gregor Čušin, ki je izmenjaje
citiral pesmi obeh edinstveno ustvarjalnih osebnosti, ki ju je
najbolj družila ljubezen do slovenskega jezika in poezije.
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Slavnostni nagovor sta dodala župan Benedikt Podergajs in
predsednik Škofijske pastoralne službe Miha Herman, dolgoletni
župnik v rojstnem kraju A. M. Slomška. Publicist Drago Medved,
član Projektnega sveta Anton Martin Slomšek, pa je predstavil
komplet novih razglednic Nove Cerkve, ki naj bi tudi obudile
kulturo pisanja razglednic.
Občina Vojnik in Dekanija Nova Cerkev sta hvalevredno
počastili spomin na oba buditelja narodne zavesti in ljubitelja
svojega naroda. Himnični začetek in konec prireditve pa je
izvenel kot obveza po ohranjanju spomina na znamenite zasluge
naših prednikov.
Špela Oprčkal

Pustni karneval

25. Tradicionalni pustni karneval
v Novi Cerkvi
V soboto, 18. februarja 2012 je bil v Novi Cerkvi 25. TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom Prostovoljnega
gasilskega društva in Krajevne skupnosti Nova Cerkev, v sodelovanju z društvi in organizacijami, šolami, vrtci, posamezniki iz
občine Vojnik in sosednjih občin Celje, Dobrna ter krajani nekaterih zaselkov v KS Nova Cerkev.
Priprave na karneval so se začele že v mesecu januarju 2012
in nadaljevale v mesecu februarju 2012 z zbiranjem raznih idej,
aktualnosti po svetu, državi, občini, KS in drugje.
V pustni povorki je sodelovalo več kot 660 udeležencev, ki
so opravili ogromno prostovoljnih ur, da so pripravili vozove,
avtomobile in razne maske. Karneval je pritegnil številne
gledalce. Sodelovalo je 45 skupin.
Iskrena hvala Občini Vojnik za pokroviteljstvo karnevala.
Hvala Godbi na pihala Nova Cerkev in Dobrna za spremljavo
karnevala, Štajerskim rogistom iz Nove Cerkve ter Heleni
Blagne. Hvala lastnikom avtomobilov in motorja: Ivanu Ravnaku
iz Nove Cerkve, Danilu Bojanoviču iz Vojnika, Rudiju Rudniku
iz Celja, Branku Jezerniku iz Nove Cerkve, Avtohiši Roso iz
Celja za izposojo in prevoz direktorja karnevala, tehničnega
direktorja karnevala in Berluskonija ter policije. Hvala tudi
Dominiku Brezovšku in Ediju Radučiču z Ljubečne; Sandiju
Legvartu iz Novak za nošenje petelina - simbola karnevala;
učiteljicam in učencem POŠ Nova Cerkev in Socka; osnovne
šole Vojnik in Frankolovo; vzgojiteljicam in otrokom Vrtca
Mavrica - iz enote Nova Cerkev in Socka; ravnateljici OŠ
Vojnik, Majdi Rojc; ravnatelju OŠ Frankolovo, Petru Žureju ter
vsem staršem otrok, sodelujočih na karnevalu; skupinski maski
Občine Vojnik; kurentom iz Celja, pod vodstvom Aleša Kmetca;
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vojnik; Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Trnovlje pri Celju; Turističnemu društvu
Nova Cerkev; Beraškemu orkestru pod vodstvo Jakoba Krajnca
iz Nove Cerkve; Vinogradniškemu društvu iz Vojnika; Krajevni
skupnosti Frankolovo z društvi; Davorju Goričanu iz Socke
s sodelavci; Tadeju Selčanu s sodelavci iz Čreškove; Janezu
Močeniku iz Socke s sodelavci; Janezu Polenšku iz Novak in
Branku Marovšku iz Straže s sodelavci; Štefanu Pohajaču
iz Dobrne s sodelavci; Žanu Kotniku iz Socke s sodelavci;
Športnemu društvu Nova Cerkev; Smučarskemu društvu Vizore-

Felixu Skutniku in Francu Kotniku za kostum Steni in Oli;
Mažoretkam iz Radeč; Jožetu Poleneku iz Dobrne za vlak in
njegovemu vozniku Martinu Štimulaku; krajanom iz Šmarjete
pri Celju; skupinama iz Arclina pod vodstvom Jerneja Falnoge
in Gregorja Belaka; Ranču Kaja in Grom iz Razgorja; Kulturnoturističnemu društvu Dedni vrh - Globoče, Jožetu Žlausu in
Globoški filharmoniji s sodelavci, Triu mladi gasilci iz Nove
Cerkve, Mozirskim pustnjakom, Andreji Štravs in Matjažu
Preložniku iz Razdelja, skupini iz Špesovega doma Vojnik ter
Balonarskemu klubu Vojnik, g. Dušanu Bojanoviču..
Hvala članom Prostovoljnih gasilskih društev Vojnik,
Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg in Dobrna za redarsko
službo, vodji redarske službe Boštjanu Štante in pomočniku
Tomažu Mastnjaku, vodji razporeda povorke Ivanu Jezerniku in
pomočnikoma Boštjanu Selčanu, Bogdanu Ogrizku in Jožetu
Kunstu. Prevoznikom Romanu Cehnerju iz Vizor, Branku in
Mitji Gobcu iz Novak ter Jožetu Štimulaku z Dobrne za razne
opravljene prevoze; grafičnemu podjetju Zlatečan Celje; KS
Nova Cerkev, Mihaeli Hren, tajnici KS in Srečku Sentočniku,
tajniku PGD Nova Cerkev za administrativno pomoč pri izvedbi
pustnega karnevala.
Hvala g. Mitji in Sandiju Kovaču za odlično pripravljen pasulj
za pogostitev nastopajočih ter članicam in članom PGD Nova
Cerkev za postrežbo nastopajočih.
Za izposojo varovalnih ograj pa se zahvaljujemo Združenju
šoferjev in avtomehanikov iz Celja, Albinu Ojstršku.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za sodelovanje
in pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da v prihodnjem letu
zopet s skupnimi močmi pripravimo 26. pustni karneval.
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Slavko Jezernik,
direktor karnevala
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Gasilstvo
Leto 2011 je končano, a
PGD Vojnik nikoli ne spi!

Članice gasilske zveze
Vojnik - Dobrna aktivne
tudi pozimi
Komisija za delo s članicami Gasilske zveze Vojnik-Dobrna
vsako leto za članice prostovoljnih gasilskih društev domače
zveze v prednovoletnem času organizira delavnice z različno
tematiko. Namen teh delavnic je v prvi vrsti druženje, hkrati pa
tudi spoznavanje novih veščin in znanj na različnih področjih.

Tokrat smo se 7. decembra 2011 srečali na Dobrni, v prostorih
PGD Dobrna, kjer so nas članice gostiteljice prijazno sprejele
in pripravile delavnico na temo “Dekoracija narezkov”. V goste
so povabili strokovnjakinjo na tem področju, Cilko Božnik, ki
sicer svoje znanje deli z dijaki na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Celje. Seznanila nas je z osnovami pri pripravi različnih
narezkov, najbolj pa so nas navdušili dekorativni dodatki, ki jih je
sama oblikovala in izdelala iz zelenjave in sadja. Najpogumnejše
so tudi same izdelale kakšno dekoracijo.

Četudi je vse v najlepšem redu, pridne roke članov PGD
Vojnik ne počivajo. V predprazničnem času, natančneje 22.
novembra, so pionirji ter mladinci PDG Vojnik izdelovali
adventne venčke. Le nekaj dni kasneje, 25. in 26. novembra pa so
skrbno izdelali božično-novoletne voščilnice, ki smo jih kot znak
zahvale nato poslali našim sponzorjem in poslovnim partnerjem
našega gasilskega društva. Zahvaljujemo se mentorjem in
koordinatorjem, ki so omogočili našim najmlajšim, da so
pokazali svojo ustvarjalnost in domišljijo.

Božiček na obisku
Kaj kmalu je napočil tudi težko pričakovani veseli december.
Sredi meseca je Gasilska zveza Vojnik - Dobrna za vsa gasilska
društva zveze v Kulturnem domu Vojnik organizirala ogled
komedije z naslovom Čenče. Sledilo je prijetno druženje v
našem gasilskem domu, kjer smo imeli možnost pokramljati in
se poveseliti s prijatelji.
18. decembra smo se gasilci PGD Vojnik udeležili zaključne
vaje GZ Vojnik - Dobrna, katera je potekala na graščini v Socki.
PGD Vojnik je sodeloval z vozili PV-1, GVC 16/25 in AL 32.
Vaja je bila uspešno izvedena.
Dobri decembrski možje pa niso pozabili tudi na naše
najmlajše, saj se je Božiček 21. decembra oglasil tudi v gasilskem
domu Vojnik, kjer je presenetil kar 20 otrok!

Najslajše stvari pa seveda pridejo vedno na koncu. Vse
dobrote, ki so nastale na delavnici in tiste, ki so jih gasilke z
Dobrne pripravile že doma, smo ob dobri kapljici in veselem
kramljanju preizkusile in si izmenjale tudi kakšen recept.
Za organizacijo delavnice pa gre zahvala zagotovo predsedniku
PGD Dobrna, Štefanu Pohajaču, ki nas je z novoletnim voščilom
pospremil v predprazničen čas.

Izkoristimo priložnost in vsem našim prijateljem, občankam
in občanom občine Vojnik zaželimo obilo zdravja in uspešnosti
v novem, upajmo tudi boljšem letu 2012, hkrati pa se vam
zahvaljujemo za topel sprejem in prispevke našemu društvu, ko
smo vas obiskali s koledarji in željami ob novem letu.
Z gasilskim pozdravom – Na pomoč!
Tadej Zupan,
PGD Vojnik

Sabina Penič
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Pij malo pij dobro!
Trgatev je najlepši čas vinogradnikov in kletarjev. Takrat
pobirajo rezultat celoletnega dela in velikega truda. Lani nas
je narava res bogato obdarila z obilno količino res kvalitetnega
grozdja in odličnim vinom. Strokovnjaki predvidevajo, da bo
letnik 2011 - LETNIK STOLETJA.

K dobremu vinu dobra hrana
Suhomesnati proizvodi so izdelki, ki še kako - skoraj nujno
- sodijo k dobremu vinu. Zato so v Vinogradniškem društvu
občine Vojnik ustanovili sekcijo salamarjev. Letos načrtujejo že
III. SALAMIJADO – ocenjevanja salam. Brez znanja ni uspeha,
zato so letos v goste povabili mojstra mesarske stroke – praktika
Vinka Križnika iz Trobnega Dola nad Laškim. Tam so ga tudi
obiskali ter si ogledali proizvodnjo salam in ostalih mesnin.
Predavanje je na presenečenje organizatorjev trajalo krepko
čez dve uri. Predavatelj – praktik (lani profesor Žlender –
biotehnična fakulteta Ljubljana) je na preprost način številnim
poslušalcem natrosil kup praktičnih nasvetov za izdelavo mesnih
proizvodov. Vprašanj kar ni hoteli zmanjkati. Izbira predavatelja
– praktika je bila zadetek v polno. Vabijo na III. PRAZNIK
SALAM in kruha iz mamine peči, 12. maja 2012.
Prednovoletno srečanje vinogradnikov
Kar dva avtobusa vinogradnikov je v zadnjih dneh iztekajočega
se leta 2011 obiskala priznanega slovenskega vinogradnika
Ivana Mijoška. V kleti restavracije SONCE v Rogaški Slatini
jim je gospodar najboljša vina kar jih premore klet, ki jo krasijo
diplome z največjih domačih in tujih tekmovanj tudi strokovno
predstavil. Za vrhunec pokušine pa so zvedeli skoraj vse o
proizvodnji penin. Res je bila dobra!
V lepi restavraciji, ob dobri hrani in vinu, pa so vojniški
vinogradniki proslavili res uspešno delo društva v letu 2011.
Zaželeli so si vse lepo v letu, ki prihaja. Preživeli so lep večer.
Vinogradniki pa že vabijo
Predavanje – RASTLINSKI ŠKODLJIVCI 29.2.2012,
OBČNI ZBOR, 2. 3. 2012,
ZBIRANJE VZORCEV, 2. 4. 2012,
OCENJEVANJE VIN, 3. 4. 2012,
VINSKI PRAZNIK – PODELITEV PRIZNANJ ZA
NAGRAJENA VINA, 14. 4. 2012,
VINSKA TRGATEV, 6. 10. 2012,
MARTINOVANJE, 10. 11. 2012.
Aktivnosti – prireditev bo obilo! PRIDRUŽITE SE! Nove
člane vpisujejo v KZ enota Vojnik – iskreno vabljeni!
Pavle Leskovar
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Po teoretičnem usposabljanju
še praktični del
Člani vinogradniškega društva smo se v januarju letos
udeležili še praktičnega dela usposabljanja priprave, izdelave
in pravilnega sušenja suhomesnatih izdelkov, predvsem salam.

Dobro se počutim v družbi salam
Na domačiji Križnik Vinka iz Trobnega Dola pri Laškem,
ki nam je pred dnevi podal teoretični del, nam je tokrat odprl
vrata vseh svojih delovnih prostorov, v katerih se odvija proces
vseh treh postopkov izdelovanja salam. Z zanimanjem smo
prisluhnili njegovim besedam, bilo pa je tudi kaj videti. V
primarni pridelavi in obdelavi surovega mesa smo videli, da
je meso prve kakovosti in da le ta zagotavlja tudi kakovosten
končni izdelek.
V nadaljevanju nam je pokazal in razložil postopek izdelave
salam in klobas vse do vrat dimnice, kjer se izdelki dimijo in
potem obesijo za sušenje. Potem pa nas je peljal v prostore, kjer
izdelki zorijo. Bilo je kaj videti, to pa je bil povod, da so se nam
oglasili tudi želodci.

Blažen med mesnimi proizvodi
Med malico smo mu zastavljali vprašanja, na katera nam
je odgovarjal, izmenjali pa smo tudi izkušnje in ugotavljali
kje grešimo pri izdelavi domačih salam v posameznih fazah
postopkov. Njegova gostoljubnost in pripravljenost svetovati
nas je očarala še posebej, ko nam je za popotnico naložil salamo
velikanko, za vsa usta vinarskega društva Vojnik.
Jurij Vovk

Aktualno

Akcija Moj zdravnik 2012
Leto je naokoli in občinsko glasilo Ogledalo se je ponovno odločilo, da sodeluje v tradicionalni akciji Moj zdravnik, tokrat že
drugič. Vabimo vas, da si v nadaljevanju preberete nekoliko več o sami akciji in da tudi vi s svojim glasom izkažete zaupanje vašemu
osebnemu zdravniku oz. zdravnici, ginekologu oz. ginekologinji, kakor tudi pediatru ali pediatrinji.
Moj zdravnik ostaja akcija z izrazito ljudskim nabojem, ki daje možnost ljudem, da se zahvalijo svojim zdravnikom za njihovo
nesebično pomoč in da nagradijo tiste zdravnike, ki zdravijo človeka in ne le bolezen. Gre za zahvalo vsem zdravnicam in zdravnikom,
ki si vzamejo čas, ponudijo toplo besedo, iskren stisk roke, spoštovanje in zaupanje.
Akcija Moj zdravnik opozarja na predanost zdravnikov v njihovem delu in vsakdanjih stikih z bolniki. Akcija, ki jo organizira
revija Viva, poudarja svetle primere iz prakse in dobre plati zdravniškega poklica. Vsakemu posamezniku ponuja priložnost, da izreče
priznanje zdravnikom, ki svoje delo s srčnostjo, požrtvovalnostjo in trudom dvigujejo na raven življenjskega poslanstva. Najbolj
cenjenega splošnega zdravnika/zdravnico, ginekologa/ginekologinjo in pediatra/pediatrinjo izberejo glasovalci. Zdravnik/zdravnica,
ki med vsemi prejme največ glasov, dobi laskavi naziv moj zdravnik/moja zdravnica 2012.
Glasovanje v akciji se je začelo 3. januarja in traja do 16. marca. Glasovati je mogoče na več načinov: s kuponi, objavljenimi v
reviji Viva, prek spletne strani Viva.si, s klici v posebne oddaje na radijskih postajah, s kuponi z letakov, razdeljenimi po Sloveniji
ali objavljenimi v lokalnih časopisih, ter s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 44. Akcija se zaključi se s slavnostno
razglasitvijo zmagovalcev ob svetovnem dnevu zdravja.
Iščemo torej najbolj cenjenega zdravnika v Sloveniji. Prepričani smo, da si tudi v naših krajih zdravniki in zdravnice zaslužijo
tovrstno zahvalo in priznanje, zato vse bralce Ogledala pozivamo, da izpolnite kupon, s katerim lahko glasujete za vašega zdravnika.
ĐORĐEVIĆ STEVAN, dr. med., specialist splošne medicine
RAK PINTAR ALENKA, dr. med., specialistka splošne medicine
prim.GOVC ERŽEN JANA, dr. med., specialistka splošne medicine
MUŠIĆ MUAMER, dr. med., specializant družinske medicine
PRAZNIK IGOR, dr. med., zasebna zdravniška ordinacija
KOVAČ JERICA, dr. dent. med., zobozdravnica
Si tudi vaš zdravnik zasluži zahvalo in priznanje? Glasujte in ga nagradite s priznanjem Moj zdravnik 2012!
Andreja Štravs
Glas posameznika se po pravilih akcije upošteva samo enkrat.
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Glasujem za:
Mojo družinsko zdravnico ali zdravnika:
Mojo ginekologinjo ali ginekologa:
Mojo pediatrinjo ali pediatra:
IME:
PRIIMEK:
NASLOV:
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA:
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM ROJSTVA:
Studio Moderna Storitve d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljalec zbirke podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene: statistične
obdelave podatkov, raziskave trga, obveščanja o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.
Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska
pošta, mobitel in drugo. Navedene podatke lahko Studio Moderna Storitve d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve
posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, ter lahko od upravljalca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe
njegovih osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalec podatkov za podjetje Studio Moderna Storitve d.o.o. je podjetje Linea Directa d.o.o.,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi.
Studio Moderna Storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15, 1410 Zagorje ob Savi

Datum:
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Arclinski fantje
»Združuje nas velika ljubezen do petja in močne prijateljske vezi!«
Skupino Arclinski fantje danes sestavljajo štirje pevci: Milan
Svetel, Milko Kovač, Peter Marguč in Franci Bogovič. Vsi
so tudi člani Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren
Vojnik. Na lanski osrednji prireditvi ob prazniku občine Vojnik,
je skupina za dolgoletno uspešno širjenje slovenske narodne in
ljudske pesmi ter požrtvovalnost prejela priznanje župana občine
Vojnik.
Začetki skupine segajo v leto 1984, ko so na svatbi v širšem
sestavu nastopali kot t. i. podoglarji, kar je bil povod za skupno
pevsko pot. Na začetku so nastopali pod imenom Vaški fantje,
od samega začetka skupino spremljata pevca Milan in Peter. V
sedanjem sestavu so od leta 2002, letos bodo praznovali že 28.
let skupnega delovanja in nastopanja. Arclinski fantje pojejo
narodne in ljudske pesmi, pa tudi priložnostne. Nastopajo po
domovih za starejše, na raznih obletnicah in občnih zborih
društev ter organizacij, na porokah, rojstnih dnevih ipd.
Še posebej se radi udeležujejo dogodkov domačih vojniških
društev, izletov, dobrodelnih prireditev in srečanj ljudskih pevcev.
Nazadnje so se udeležili prireditev v Andražu nad Polzelo, na
Ponikvi pri Žalcu, Stranicah in Tremarjah. V prijetnem spominu
jim bo ostal tudi nastop v Švici, kjer so bili leta 2006 in petje ob
otvoritvi knjižnice v Vojniku.
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Poleg petja znajo poskrbeti tudi za humorne vložke, kar imajo
ljudje še posebej radi. Na vprašanje, kaj je tisto, kar jih združuje
že 28 let, so v en glas odgovorili: »Velika ljubezen do petja in
močne prijateljske vezi. Brez prijateljstva ne bi prehodili tako
dolgo pot.« »Pa tudi brez humorja in podpore naših soprog!«
povedo nasmejano.
Arclinski fantje so znani po sproščenosti in imajo veliko srce
za sočloveka. Radi priskočijo na pomoč, vsako leto se udeležijo
tudi spominske svete maše na Klemenči jami, sodelujejo pri
cerkvenih obredih. Pohvalijo pa se tudi, da ohranjajo običaj
florjevanja – na predvečer, ko goduje sveti Florjan, hodijo
skupaj s fanti iz vasi po Arclinu, bližnji okolici od hiše do hiše
in s pesmijo voščijo, da bi sveti Florjan ljudi obvaroval ognja in
vsega hudega. Za prihodnje si želijo zdravje, predvsem zdravega
glasu. »Veliko upov polagamo tudi na mlade, da bodo imeli
posluh za ohranjanje običajev in lepe slovenske pesmi« še dodajo
ob koncu našega pogovora z željo, da dočakajo praznovanje 30.
letnice skupnega delovanja.
Tjaša Podergajs
Foto: Matjaž Jambriško

Društva
Društvo
upokojencev
Vojnik

Upokojenci izvolili Ivana
Robačerja ponovno za
predsednika DU Vojnik

Božični in novoletni prazniki so za nami.
Upam, da ste jih preživeli lepo v objemu
domačih ali vsaj tistih najbližjih.

Društvo upokojencev Vojnik je na občnem zboru, ki je bil
volilni, ponovno izvolil za svojega predsednika, dosedanjega
Ivana Robačerja. Delovno predsedstvo, ki ga je vodil Pavle
Leskovar, je moralo ugotoviti soglasno odločitev zbora o
izvolitvi, prav tako pa so potrdili vsa poročila organov društva
in delovnih teles.

Ob taki priložnosti že stisk roke in dobre želje sosedov,
prijateljev ali znancev veliko pomeni in človeku je kar lažje pri
srcu, saj ve, da ni sam, da še kdo misli nanje. S takšnimi željami
in upanjem ter veliko želja, smo tudi mi v Društvu upokojencev
Vojnik obiskali naše zveste člane in jim zaželeli veliko sreče in
zdravja v nastajajočem novem letu ter jih obdarili s skromnim
darilom.
Naši poverjeniki so pred prazniki obiskali več kot 140 naših
članov, ki so bolni ali zaradi starosti ne morejo zapustiti svojega
doma, ali osamljeni in jim takšen nenapovedan obisk polepša
dan. Toda k vsem smo prišli z lepimi željami, pustili skromno
darilce in upanje, da se vidimo tudi med letom.
Ker glasilo Ogledalo ne izide vsak teden, da bi objavljali
kam potujemo ali kje praznujemo, je še vedno na voljo naša
oglasna deska na steni našega doma ali pa povprašajte v naši
pisarni. Najbolje pa je, da se obrnete na vašega poverjenika na
terenu. Ker smo na začetku leta in boste plačevali članarino,
boste ob tej priliki dobili plan dela oz. izletov v letu 2012. Le
občasno morate vprašati kdaj se organizira kakšen izlet ali
srečanje.
Nekateri ste lani bili velikokrat z nami. Lahko povem, da
smo v letu 2011 organizirali kar 16 srečanj, druženj in izletov.
Lahko mirno rečemo, da se je za vsakega nekaj našlo. Naša
srečanja, druženje in izleti so bili sorazmerno poceni in vedno
delamo na tem, da je izlet dosegljiv tudi za tiste s plitkimi žepi,
katerih je pa čedalje več. Tudi v prihodnje bomo gledali, da bodo
naša druženja prijetna, kakovostna in kolikor se da cenovno
dosegljiva.
Ob koncu vas vse drage upokojenke in upokojenci, ki še niste
naši člani, vabim, da se nam pridružite in tako postanete del
naše družine. Skupaj bomo lažje šli čez jesen življenja. V našem
društvu so še druge dejavnost, da omenim: pevski zbor, strelce,
kegljače in tudi sekcijo šivilj in pletilj imamo.
Pridite in v naši družbi vam bo dan lepši in ne bo vam žal.
Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

Zbor je potekal v prijetnem vzdušju, novi predsednik pa se je
zahvalil za zaupanje funkcije za naslednji mandat. V razpravi je
podal smernice programa dela za tekoče leto in se zahvalil vsem,
ki so soustvarjali uspešno realizacijo dosedanjega programa.
Predsedniki drugih društev, krajevnih skupnosti in sosednih
društev upokojencev so se zahvalili za dosedanje sodelovanje,
podžupan občine Vojnik pa je obljubil pomoč in sodelovanje tudi
vnaprej. Zbor pa je pozdravil tudi predstavnik Zveze združenj
društev upokojencev Slovenije.

Na volilnem zboru so izvolili tudi nov 23 članski izvršilni
odbor, nadzorni odbor ter druge organe društva za naslednji
4-letni mandat. Ob ubranem petju pevskega zbora Društva
upokojencev Vojnik, se je srečanje prevesilo v zabavni del ob
dobri hrani in veselju. Besed prijateljstva ni zmanjkalo.

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
Tekst in foto: Jure Vovk
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Martinov blagoslov konj na Frankolovem
Na Frankolovem so tudi v letu 2011, kot že nekaj predhodnih let, blagoslovili konje na Martinovo nedeljo. Ta obred se sicer lahko
opravi ob godovanju enega od treh svetnikov, poleg Martinovega še na Jurjevo (24. aprila) ali na Štefanovo (26. decembra).
svojih plavcih, rjavcih, sivcih in vrancih, se pripeljali s kočijami,
najbolj oddaljenim konjičem pa so celo omogočili »taksi« z
jeklenimi konjički. Lepo je bilo videti pisano karavano očedenih
štirinožcev, ki domujejo v hlevih in na travnikih domačega
in okoliških krajev, pa tudi na Dobrni, v Konjicah, Škednju,
Velenju, Šoštanju, Šentjurju, Šmartnem v Rožni dolini, Šmarju
in še kje. Na promenadnem sprehodu mimo prireditvenega odra
je vsak grivar poleg »žegna«, ki ga je podeljeval p. Andrej Koch,
dobil za posladek še kos kruha, njegov spremljevalec pa všečen
spominski medaljon. To je hkrati ponazarjalo tudi pristen stik
med živaljo in človekom in njuno medsebojno zaupanje.

Zakaj na Martinovo? Zato, ker sv. Martina upodabljajo na
konju; ker je ta svetnik, zlasti v vinorodnih deželah Slovenije,
zavetnik številnih cerkva. Tudi zato, ker je iz rodne Madžarske
po rimski cesti skozi naše kraje potoval v Francijo, kjer je sprva
deloval kot častnik državne gardne konjenice in kasneje kot
duhovnik in škof. Ker je zaradi svoje preprostosti in skromnosti
ohranil priljubljenost vse do današnjih dni. Ker je imel močan
čut za še danes prepotrebno solidarnost, ki jo je izkazal tudi do te
mere, da si je odrezal polovico častniškega plašča in ga podaril
revežu.
Na Martinovo tudi zato, ker je vreme praviloma bolj
prizanesljivo z mrazom kot na Štefanovo. In zakaj blagoslov
konj? Zato, ker je to zunanje znamenje zahvale, hkrati pa naj
bi priprošnja sv. Martina tem plemenitim živalim in živalim
nasploh varovala zdravje. Pa tudi zato, ker so oblike organiziranih
dogodkov razlog za druženje določene interesne skupine ljudi, v
tem primeru konjerejcev in njihovih obiskovalcev.
Lepo vreme in povabilo frankolovskih konjenikov, ki delujejo
pod okriljem Turističnega društva Frankolovo, je v graščinski
park privabilo več kot 50 konjenikov, ki so tja prijezdili na

Kurenti obiskali
Špesov dom

Po končani povorki, so na pobudo župana Bena Podergajsa
kurenti obiskali tudi stanovalce Špesovega doma v Vojniku.
Tako stanovalci kot osebje so bili zelo presenečeni, predvsem
pa veseli dogodka. Najbolj pa so bili navdušeni nad komaj dve
leti starim kurentom, ki je veselo poskakoval v ritmu zvoncev.
Osebje jih je pogostilo s pecivom, pa tudi za žejo se je nekaj
našlo.
Tekst in foto: Jure Vovk
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Ker se na Martinovo naša narodna pijača spremeni iz mošta
v vino, so vsi prisotni imeli dovolj razlogov za nadaljevanje
druženja. Organizatorji so pripravili krajši kulturni program, iz
kotla je dišala kisla juha, že samo po sebi pa je zraven sodilo
preizkušanje mladega vina. Turistično društvo in konjeniki so
s tem dogajanjem dali Martinovi nedelji trden pečat, doma si
je bilo treba pripraviti le še pečeno gosko v družbi mlincev in
rdečega zelja.
Sonja Jakop

Društva

Prosvetno društvo A. Bezenšek na
»sistematskem pregledu«
Društva morajo po izteku poslovnega leta, enako kot vse druge pravne osebe, opraviti redni letni obračun poslovanja. V ta namen
pripravijo vsa poročila o svojem delovanju in z njimi na občnih zborih seznanijo celotno članstvo.

Poročilo predsednika društva, Dušana Horvata
Z nekoliko metaforičnega opisa bi lahko delovanje društva
opisali kot človeški organizem. Potemtakem je Prosvetno društvo
Anton Bezenšek Frankolovo konec januarja 2012 opravilo redni
sistematski pregled. Izvršni odbor je glava, ki vodi in usmerja
celotno dejavnost tega kulturnega telesa. Pljuča se za osnovno
dihanje napajajo iz občinske blagajne, velik delež evrske in
materialne hrane pa za njegov skelet (moški zbor) in vse druge
organe telesa (dve vokalni skupini in vse nepevske aktivnosti)
zagotavljajo tudi njegovi donatorji. Nekaj potrebne hrane si z
lastnimi rokami (članstvo) pridela telo samo.

Čestitka najstarejšemu pevcu ob njegovi 80-letnici
mu je uspelo realizirati vse načrtovane aktivnosti. Razen tega,
da včasih že čuti malenkostne tegobe staranja, resnejših obolenj
pri pregledu ni bilo opaziti. Kot vsa druga tovrstna telesa, tudi
to občasno zaznava manjše prebavne motnje, ki praviloma
minejo same od sebe. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da celotno
telo povezuje veselje do ljubiteljske kulture, deluje dobro in
usklajeno ter svojo kondicijo vzdržuje na zadovoljivi ravni. Tudi
škodljivih virusov na srečo ne vsebuje, dobro pa bi bilo upoštevati
priporočilo, da z rezervo, ki jo še ima, svoje dejavnosti nekoliko
izboljša in obogati.

Povabljeni predstavniki krajevne, občinske in cerkvene oblasti
Tokratni pregled je celotni organizem uspešno opravil.
Zadovoljivo je, da za zdaj pri njem še ni bilo zaznanih hujših
motenj dihanja in hranjenja, čeprav se je doziranje enega in
drugega zmanjšalo. Preventivno je že pri snovanju letnega načrta
dela upošteval delovanje nalezljive krizne bakterije, ki zajeda
finance v vseh sferah poslovnega in zasebnega življenja in zato

Na strune je zaigral glasbeni podmladek “TE PA TE”
Izvid pregleda je torej brez večjih posebnosti, splošna anamneza
organizma je zdrava. In prav tega si želi tudi v prihodnje, saj bo
njegov skelet čez dve leti praznoval 40. rojstni dan.
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Novo leto in
nove priložnosti
Še ni dolgo tega, ko smo se poslovili od starega leta, že pletemo nitke kako bomo izkoristili priložnosti letošnjega leta in vam
ponudili z našim programom aktivnosti, še več. Zagotovo ste bili skupaj z nami zadovoljni, ko smo se v prazničnem decembru družili
na božični tržnici Pod kozolcem, si ogledali pravljični balet Hrestač v SNG Maribor in se veselili v družbi Majde in Marjana Petana
na novoletnem koncertu.
okoliških krajanov, ki bodo naredili naš kraj urejen, čist, cvetoč
in prijazen, še več.
V Turističnem društvu Vojnik pa bomo tudi letošnjo pomlad
popestrili z zanimivim programom našega društva. Prva
priložnost za druženje bo v marcu na predavanju Ruth Podgornik
Reš, ene najbolj znanih slovenskih vrtnark.

Predstavnica kmetije Lipovšek
Veselili smo se tudi nagrajencev, ki so na svečani prireditvi
prejeli priznanja za lepo urejena okolja 2011. Podelili smo
20 priznanj gospodinjstvom in tri posebna priznanja, katerih
prejemniki so bili: Planinsko društvo Vojnik, Kmetija Lipovšek
iz Ilovce in Društvo Izvir iz Nove Cerkve. Priznanja so pohvale
za minulo delo in spodbuda, da bo letos takšnih Vojničanov in

V predvelikonočnem času vas bomo skupaj z vašimi malčki
povabili na ustvarjalno delavnico. Zgodaj spomladi, ko nas bo
že grelo sonce, pa vas bomo popeljali po znameniti vojniški
pohodniški poti. Za tiste, ki pa radi potujete dlje, pa se nam boste
lahko pridružili na enodnevnem izletu po Sloveniji.

Predstavnik društva Izvir
Za več informacij o dogodkih vas bomo obveščali s pošto, na
oglasnih deskah v kraju in na spletni strani Občine Vojnik.     
Preživite tudi letošnjo pomlad v naši družbi.
Nataša Kovačič,
TD Vojnik

Predstavnik planinskega društva Vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo
na spletni strani
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2. Božični koncert vojniških zborov
in solistov
V ponedeljek, 26. decembra 2011, so ob 18. uri v vojniški cerkvi zazveneli glasovi pevcev ter zvoki harfe, klarineta, flavte in orgel.
V čast domovine je bil organiziran 2. Božični koncert vojniških zborov in solistov. Koncertu je prisluhnil tudi celjski škof, msgr. dr.
Stanislav Lipovšek.

Na Štefanovo zvečer so se v vojniški cerkvi zbrali pevci
Cerkvenega mešanega pevskega zbora sv. Jerneja in Mešana

pevska zasedba Forte pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča,
Moški pevski zbor "KUD France Prešeren iz Vojnika" pod
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, člani družine Brezovšek,
Lucija in Miha Lenarčič ter Anžej Gračner.

na flavti. Glasovi vseh nastopajočih so božali ušesa številnih
poslušalcev, ki so bili nad izvajanjem nastopajočih navdušeni.

Vsem nastopajočim se je zahvalil župnik Anton Perger. Čestital
jim je tudi škof Stanislav Lipovšek, ki rad prisluhne pevcem in
glasbenikom v domači župniji in je nanje zelo ponosen.

Med instrumentalisti pa smo lahko prisluhnili Veroniki Tadina
na harfi, Tomažu Adamiču in Filipu Brezovšku na klarinetu,
Tomažu Marčiču in Jaki Marguču na orglah ter Luciji Lenarčič
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Dobrodelna plesna predstava - Le pleši
Plesna šola Blue Butterfly dance je v sodelovanju z Občino Vojnik s svojimi plesnimi skupinami v KD Vojnik pripravila plesno
predstavo, katere izkupiček od prodanih vstopnic bodo namenili zato, da bo šestim zlorabljenim osebam nudena učinkovita terapija,
ki jim bo pomagala na njihovi poti v lepše življenje.

Smrkci - ples najmlajših vrtca Vojnik in Šoštanj
Na odru KD v Vojniku so se predstavili mladi plesalci, ki
plešejo v plesni šoli pobudnice dobrodelne predstave, Barbare
Felzer, ki o delu z otroki pravi: »Prijetno je spremljati otroke,
ki odraščajo. Ponosni smo na vsak njihov plesni korak, ki ga
usvojijo. Ples in delo z otroki je naša strast, to nas navdihuje,
dviguje in dela srečne.»
Pod mentorstvom in ob koreografijah plesnih učiteljic Mojce
Marko in Miše Hrabra so dobrodelno plesno predstavo odplesali
najmlajši plesalci vrtcev iz Vojnika in Šoštanja ter plesalci OŠ
Dobrna, OŠ Prebold in OŠ Vojnik.
Mladi plesalci so s svojo energijo in predanostjo plesnim
ritmom spodbudili obiskovalce v dvorani, ki so njihove plesne
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koreografije nagradili z aplavzi, kateri so nagrada za opravljeno
delo in spodbuda za naprej.
Z ogledom plesne predstave Le pleši pa njeni obiskovalci niso
bili deležni le plesnih nastopov, ampak so z nakupom vstopnice
postali del velike zgodbe o pomoči tistim, ki jim je nasmeh z
obraza izginil.   
Lidija Eler Jazbinšek

Društva
Miklavžev sejem v Novi
Cerkvi
Tudi letos so člani TD Nova Cerkev organizirali že tradicionalni
praznični sejem, ki se je odvijal v nedeljo, 4. decembra 2011, na
osrednjem trgu v Novi Cerkvi.

80-letnica Vinka
Rančigaja
Na god sv. Vincencija, 22. januarja, je svoj godovni dan in
nekaj dni prej tudi 80. rojstni dan, praznoval Vinko Rančigaj,
nekdanji dolgoletni župnik na Frankolovem.

Na dvajsetih stojnicah so se predstavili predvsem domačini,
nekaj pa je bilo tudi gostujočih, z izdelki za praznične dni.
Poudarek je predvsem na doma izdelanih darilih, dišavah, čajih,

Vinko Rančigaj (sedi spredaj v sredini)
čestitkah, kulinaričnih dobrotah itd. Sejem je tudi priložnost
za klepet s sovaščani in druženje. Morda nam to sčasoma tudi
uspelo. Lepe praznike vam želimo.

Ob tem častitljivem jubileju smo ga frankolovski cerkveni
pevci obiskali v Domu sv. Jožefa v Celju, kjer domuje že nekaj
let. Nenapovedani smo ga v nedeljo zjutraj presenetili pri zajtrku
in mu s pesmijo voščili za praznik. Presenetil pa nas je tudi on,
saj nas je ob pozdravu večinoma nagovoril po imenih, čeprav bi
pričakovali, da so mu po toliko letih imena "ušla" iz glave.
Veselja ob tej priložnosti ni skrival, podkrepil ga je celo z
duhovitimi in šaljivimi mislimi.
Ob prigrizku in rujni kapljici, ki sta »priromala« iz domske
kuhinje, smo razvili živahno debato in prisluhnili tudi nekaterim
prigodam iz slavljenčevega življenja. Pritrdil je, da mu je v
novem domu lepo in da je zadovoljen s svojim zdravjem. Z
nami je podelil izkušnjo, kako si je po popolnoma naravni poti
z glinenim pripravkom uravnal »podivjan« krvni sladkor do te
mere, da ne potrebuje več inzulinskih injekcij in mu za normalno
vrednost zadostuje le diabetična dieta.
Verjamemo, da smo slavljencu polepšali praznični dan, Vinko
pa je z iskrenim in prisrčnim sprejemom razveselil tudi nas. Tako
smo z majhnim dejanjem ustvarili obojestransko zadovoljstvo.

Alenka Prebičnik Sešel
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Odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove
(Tetra Pak) odlagamo v zabojnik za odpadno
embalažo!
Kaj je kartonska embalaža za mleko in sokove? Z izrazom »kartonska embalaža za mleko in sokove« oziroma »odpadna embalaža
Tetra Pak« označujemo vso embalažo, v katero polnimo tako imenovana tekoča živila. Poleg mleka in mlečnih izdelkov (jogurti,
smetane in podobno) so to tudi sokovi in sadni napitki, ledeni čaji, juhe, paradižnikove mezge, krekerji in druga živila.

Zmagovalna dela nagradnega natečaja v šolskem letu 2010/11

Zmagovalna dela nagradnega natečaja v šolskem letu 2010/11

Embalažo Tetra Pak najbolj pogosto sestavljajo
tri vrste materialov:

Recikliranje in predelava odpadne embalaže
Tetra Pak

•

V postopku recikliranja odpadne embalaže Tetra Pak v
papirnicah pridobimo recikliran papir in karton, ki ju je mogoče
nadalje uporabiti za proizvodnjo različnih izdelkov: lepenke,
kartona, valovitega kartona, kartonske embalaže za jajca,
papirnate vrečke, papirnate brisače, tulce, pisarniški papir in
drugo.

karton – daje obliko in trdnost,

•	polietilen (plastična masa) – varuje embalažo in izdelek v njej
pred vlago ter hkrati povezuje različne plasti v embalaži,
•	aluminij - varuje izdelke pred svetlobo, mikroorganizmi (npr.
škodljivimi bakterijami) in zrakom.

Kako pravilno ravnamo z izpraznjeno embalažo Projekt Eko-paket
Tetra Pak?
Ko je embalaža Tetra Pak popolnoma prazna, je priporočljivo,
da jo izperemo z vodo, nato odvihamo robove in jo stisnemo.
Če ima pokrovček, jo tudi zapremo. Tako zavzame do 20krat manj prostora kot embalaža, ki je ne zložimo. Odložimo
jo v zabojnik za odpadno embalažo na ekološkem otoku in
omogočimo recikliranje vseh sestavnih materialov embalaže ter
izdelavo novih izdelkov. Odpadna embalaža Tetra Pak torej ne
sodi v zabojnik za papir, četudi je večinoma sestavljena iz papirja
oziroma kartona.

Ozaveščanju o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo Tetra
Pak je namenjen tudi projekt in nagradni natečaj Eko-paket, ki
poteka v sodelovanju s programom Ekošola v slovenskih vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah (vanj sta vključeni tudi OŠ Vojnik in
OŠ Frankolovo ter Vrtec Mavrica Vojnik z enotami). V okviru
nagradnega natečaja otroke, učence in dijake spodbujamo, da pod
vodstvom mentorjev kreativno ustvarjajo iz odpadne embalaže
Tetra Pak. Tako sami spoznavajo, da je odpadna embalaža Tetra
Pak uporaben material za izdelavo drugih izdelkov.
Nadja Novak

Pravilno zlaganje odpadne
embalaže Tetra Pak
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Srečanje težko pomičnih
članov

2. Župnijski dan v Novi
Cerkvi

Jesen se bo počasi poslovila, listje rumeni in odpada.

Župnija Nova Cerkev je na nedeljo, 6. novembra, praznovala
hkrati zahvalno in lepo nedeljo. Ta dan je bil organiziran 2.
Župnijski dan. Dekan Alojz Vicman je povabil k darovanju
slovesne svete maše patra Andrzeja Kocha, iz reda klaritincev,
ki je duhovni pomočnik v župnijah Frankolovo in Črešnjice.

Narava se počasi pripravlja na mirno zimsko spanje.

V goste prihajajo dolgi zimski večeri, ki znajo biti včasih tudi
turobni in zato, da bo zima krajša in bomo lahko obujali lepe
spomine, smo se s težje pomičnimi člani odpravili na enodnevno
druženje.
Odpeljali smo se v Slovenske Konjice, v gostišče Fink. Tu nas
je že čakala obložena miza in družba prijetnih otrok, oblečenih
v posebna oblačila. V goste smo povabili mlade folkloristke
iz OŠ Blagovna. Pod vodstvom Gelce in Jožeta so zapeli
in zaplesali. V dvorani je bilo veliko članov, ki jim je bilo to
srečanje edina priložnost, da so odšli od doma med svoje ljudi,
med sočlane MDDI Celje.
Po kosilu smo prijetno klepetali in poročali, kaj vse se je
zgodilo od zadnjega srečanja.
Ne, to niso bile sanje, to je bila bližnjica, da ne bi izgubili sledi,
da ne bi pozabili drug na drugega. Mi radi sledimo modrosti
srca, da uresničimo svoje želje. Življenje je pretrdo z nami, zato
se ne želimo vdati.
V življenju ne moremo drugega, kot nadaljevati svojo pot.
Mi jo zagotovo bomo, saj se zavedamo, kako pomembno je
druženje, kako pomembno je, da smo skupaj, da smo prijatelji.
Vsi smo si obljubili, da čas ne bo nikoli tako hitro minil, da ne
bomo zastali in pomislili drug na drugega, se nasmehnili drug
drugemu in občutili lepoto, da imamo drug drugega.
Odšla sem malo pred drugimi, saj me je doma še čakala bolna
mama. Prišla sem k njej, jo nežno prijela za roko, ji povedala
znova, kako rada jo imam in odšla je za večno.
Tudi delček mojega srca je odšel z njo. Odnesla je iskrico
ljubezni in topline, ki jo lahko da le mati.
Takšno pač je naše življenje.
Hvala vsem, ki ste spremljali naše člane na tem srečanju in ste
pripomogli pričarati dan, ki se ga bomo z veseljem spominjali,
vsak na svoj način.
Hvala mladi skupini folkloristk pod vodstvom Gelce in Jožeta,
hvala vodji šole Blagovna, Agenciji svet potovanj za prevoz in
vsem, ki ste dodali kanček sreče k mozaiku lepega druženja.

Pater Andrej, po rodu Poljak, je pridigal s prižnice o sv. Lenartu,
zavetniku novocerkovške župnije in o pomenu hvaležnosti.
Izrazil je tudi hvaležnost za lepo preživeto prvo leto v Sloveniji.
Daritveni oltar je bil obogaten s številnimi sadovi in plodovi
zmeraj darežljivega Boga, še posebno v jesenskem času.
Zadonela je Zahvalna pesem cerkvenega pevskega zbora.
Predsednik zbora in dekan sta podelila priznanje štirim
pevkam, ki so imele okrogli jubilej petja v zboru. Ob zaključku
se je dekan zahvalil še vsem, ki tvorno sooblikujejo življenje in
poslanstvo cerkve na lokalnem nivoju.

Številni župljani so se zadržali pred cerkvijo ob toplem
okrepčilu, ki je tudi bilo »sad zemlje in dela naših rok«. Družabni
program župnijskega dne je popestrila Godba na pihala iz
Nove Cerkve in izvrstni mladi muzikanti iz Nove Cerkve. V
Marijinem domu so si lahko navzoči ogledali razstavo likovnih
del ljubiteljskih umetnic, pod okriljem Turističnega društva
Nova Cerkev.
Župnijski dan je bil kot zahvala oziroma potreben odziv na
prejete materialne in duhovne dobrine, za vse, kar imamo in za
vse, kar smo. Povabil nas je tudi h gojitvi kulturne razsežnosti
v naših medsebojnih odnosih na ravni župnije in našega kraja.

Dragica Mirnik
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Devetdesetletniki v KS Vojnik
Januarski popoldnevi so bili namenjeni obisku naših najstarejših krajank in krajanov. S tajnico KS, Irmo Blazinšek, sva obiskali
vse starejše od devetdeset let.

Na območju KS Vojnik sestavlja ta cvet dvajset krajank in en krajan.
Nekateri svoja devetdeseta leta preživljajo v Špesovem domu, večina pa na svojih
domovih ali domovih sorodnikov. Njihova domovanja so razpršena po celotnem območju
naše krajevne skupnosti.
Vsak obisk je bil nekaj posebnega, a vsem je bilo skupno, da sva preživeli nekaj časa z
ljudmi, ki so v svojem življenju doživeli mnogo lepih, pa tudi manj lepih trenutkov, pa so
kljub temu bistrega uma in polni volje.
Z vsakim stiskom roke ob slovesu sva odhajali zadovoljni, da sva spoznali ali pa ponovno
srečali ljudi, ki so nama pripovedovali o svojih hobijih, reševanju križank, skrbi za čebele,
zaupali recept za slastno pripravljene piškote, pokazali pletene kape in nogavice, govorili
o poklicni poti, o družini, vnukih, našem Vojniku, zgodovini in njegovih ljudeh v času,
ki je mnogim izmed nas znan le z redkih fotografij, z nama obujali spomine ob listanju
albuma, nama pripovedovali o prebranih knjigah ...
Veseli naju, da sva lahko z vami, spoštovane sokrajanke in sokrajani, poklepetali, da
ste naju vsi sprejeli v svoje domove in da sva smeli z vami preživeti čas, ki je ob vaših
spominih prehitro tekel.
Želiva vam, da tudi v tem letu ohranjate svojo vedrino in prijaznost ter naj vam zdravje
služi.
Lidija Eler Jazbinšek
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Grajske pravljice ponovno oživele
Novoletni dan se je nagibal h koncu. Pred cerkvijo na Frankolovem so se začeli zbirati pohodniki, ki so letos že 14. krenili na pot,
na novoletni nočni pohod »Po poteh grajskih pravljic« na grad Lindek, ki ga pripravlja Turistično društvo Frankolovo.

Živahna glasba mladih domačih glasbenikov ansambla »Te pa
te« je pričarala pravo novoletno vzdušje med obiskovalci. Rebeka
je predstavila eno od grajskih pravljic o zakladih pod lindeškim
gradom, ki že stoletja krožijo med ljudmi in še vedno burijo
duhove. Predsednica društva pa jih je opozorila na posebnosti na
poti ter jim v novem letu zaželela vse dobro.

Zahvala
Turistično društvo Frankolovo se iskreno zahvaljuje družinam:
Karo, Operčkal in Goršek ter vsem njihovim pomočnikom,
ki ste sprejeli naše pohodnike in jih tako prijazno pogostili;
Izidorju Krivcu, našemu domačinu in direktorju Mesnin Celje,
za sponzorstvo za del mesa za golaž, vsem mladim glasbenikom
Ansambla »Te pa te« in skupini, ki je igrala pri Operčkalovih,
ki so skrbeli za dobro voljo ter vsem, ki so poskrbeli za žlahtno
kapljico: družini Železnik, Karo, Kračun in Ediju Mirniku. Hvala
tudi članom PGD Frankolovo, ki so skrbeli za red med potjo
in na gradu ter za osvetlitev na gradu. Hvala tudi vsem članom
našega društva, da znamo stopiti skupaj, tudi takrat, ko drugi
praznujejo.

Ob spremljavi prijetnih zvokov mladih glasbenikov so se
prižgale svetilke vseh vrst, da so le opravljale svojo funkcijo in
žareča kača pohodnikov, letos jih je bilo okoli 400, je krenila na
že ustaljeno, lepo označeno pot. Letos je bil osvetljen tudi slap
»Visoka voda«, ki je tudi turistična zanimivost, kjer so se nekdaj
kopale grajske gospodične.
Čar tej poti pa dajejo prav postanki med potjo, na kmetijah,
kjer jih prijazni domačini pogostijo s toplimi in hladnimi napitki
ter domačim kruhom. Med stiski rok in dobrimi željami za
prihodnost, se srečujejo stari in mladi, včasih se zgodi, da se prav
na tej poti srečajo znanci, ki se že leta niso videli. Ob vrnitvi pa vse
pohodnike čaka golaž, ki ga pridne roke članov društva začnejo
pripravljati z lupljenjem čebule že zgodaj popoldne. Piko na i
postavita Toni in Bogdan, ki ga ravno prav začinita, da je zares
slasten.
Ga še niste poskusili? No, letošnjega je zmanjkalo, lahko pa ga
poskusite drugo leto, ko se spet vidimo na novo leto 2013, na 15.
novoletnem nočnem pohodu »Po poteh grajskih pravljic«.

Samo ob takšni podpori lahko pripravimo tako zanimivo in
obiskano prireditev.
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Silvestrovanje 2012
Pustimo, naj prihajajo stvari same, kot večer, kot noč, jutro in dan, ki je pred nami ...
Sledilo je presenečenje in odgovor, zakaj scena. Lutkarji,
pod vodstvom Jožeta Žlausa, so nam za popestritev zaigrali
igrico Volk in sedem kozličkov. Vlogo ptičke je odigrala naša
predsednica in pokazala še eno vrlino več. Koliko večernih ur
vaje je bilo potrebno; in verjemite splačalo se je. Smeh je pol
zdravja, so rekli lutkarji.
Ob igranju in petju so ure kar prehitro minile in obiskal nas
je Božiček. Naša predsednica mu je povedala, da smo bili čez

Počakajmo, da potrkajo pri tebi, meni, kot dež, kot lačen ptič,
kot izgubljen popotnik ...
Pustimo, da stvari odtečejo, kot čas in voda ...
Pustimo, da sanjamo ... Sanjali in prisanjali smo si dan, ki nam
bo vsem v lep spomin.
Tradicionalno smo se člani Medobčinskega društva delovnih
invalidov iz Celja, Vojnika in Štor zbrali v Gostišču Štorman v
Celju.
S svojo prisotnostjo so nas počastili gostje, s katerimi celo leto
sodeljujemo.
Radovedni in polni pričakovanj smo se spraševali, le kdo neki
je pozabil v dvorani tako lepo sceno.
Po pozdravnem govoru predsednice, z lepimi željami in z
željo po čim lepše doživetem večeru, so bile misli in pogledi na
odru, kjer so nam zaigrali člani Jožkove bande. Pete so nas takoj
zasrbele in plesišče je bilo hitro polno.
Okrepčali smo se s slavnostno večerjo.

leto pridni, a žal včasih osamljeni in bolni. Pohvalila je pridne
in skrbne poverjenike, spomnila pa se je tudi tistih, ki so nas
zapustili in so zdaj zvezdice na nebu.
Božiček je prinesel košaro, polno sladkarij, ki jih je razdelil
članom.
Naša srca pa je z lepimi mislimi in iskrenimi željami napolnila
predsednica Dragica, s katero smo ob šampanjcu nazdravili in si
voščili praznike. Posladkali smo se s torto velikanko Pintarjeve
mame.
Pozno ponoči smo se odpravili vsak na svojo stran. Misli pa
smo imeli skupne: Lepo je bilo, enkratno in nepozabno. Zopet
smo stkali nov list; list, ki smo ga popisali vsak na svoj način.
Naš mozaik druženj in srečanj se veča. Krepijo pa se tudi niti
prijateljstva, ki naj ostanejo trdne kot skala in nežne kot snežinke.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji; vsem, ki ste
spekli okusno pecivo in Pintarjevi mami za okusno torto.
Posebna hvala spoštovanemu Jožetu, skupini, ki nas je
zabavala, lutkarjem za igrico.
Jože, hvaležni smo ti tudi za medletno sodelovanje v našem
društvu.
Dragica Mirnik
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Praznovanje
60-letnikov
V soboto, 21. januarja 2012, smo se srečali tisti, ki smo in
bomo v tem letu dopolnili 60 let.

Zbrali smo se pred cerkvijo v Novi Cerkvi. Ob 16. uri smo
imeli sveto mašo, katero je daroval dekan Alojz Vicman.
Po maši je bilo v družabno srečanje pri Izletniški kmetiji
»Pr Mark« v Novi Cerkvi, katero smo popestrili z družabnim
plesom. Za dobro voljo je poskrbel domači ansambel »Vrč«
iz Socke.
Za presenečenje pa so poskrbeli »Godba na pihala Nova
Cerkev«, ansambel »Vagabundi«, ansambel »Trio mladi
gasilci« in moški pevski zbor Nova Cerkev.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo, posebna zahvala
pa velja dekanu Alojzu Vicmanu za darovano mašo, Dragu
Goričanu za plačilo dobre kapljice in Ivanu Ravnaku za
plačilo ansambla Vrč, kakor tudi za plačilo dobre kapljice ter
Romani Štrlič in pekarni Geršak za pecivo.
Slavko Jezernik

60-letniki

Sveto mašo je daroval dekan Alojz Vicman
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Jože Gregorc,
80-letnik

Praznični utrinki iz
Špesovega doma
V našem domu se je v mesecu decembru odvila vrsta prireditev,
ki so popestrile predpraznične in praznične dni.

Jože se je rodil kot drugi otrok v številni družini v zaselku
Bezenškovo Bukovje nad Frankolovim, za njim pa so na svet
privekali še štirje. Očetu mizarju in materi, ki je skrbela za dom
na mali kmetiji, ni bilo lahko, vendar so otroci kljub temu s
pomočjo skrbnih staršev prišli do kruha.

Izročili so mu album s slikami njegove 60 - letne pevske kariere

Vsekakor ne gre prezreti osrednje prireditve, ki smo jo dan
pred božičem pripravili kar zaposleni ter z besedo, glasbo in
pesmijo vse navzoče popeljali v praznične dni. Za kulinarični
del so poskrbeli zaposleni v kuhinji in članice aktiva kmečkih
žena občine Vojnik. Seveda pa smo prihajajočemu novemu letu
tudi nazdravili, voščilo pa sta dodala župan Beno Podergajs in
direktor Dragan Žohar.

Že od nekdaj pa je znano, da je bila pri Korlačevih, kakor se
po domače imenuje domačija, vedno doma lepa in ubrana pesem
- pela sta jo oče in mati in jo skrbno prenašala na svoje otroke.
Tudi na Jožeta. Najprej je bil pevec, nato gasilec, skratka
aktiven na vseh področjih in seveda dober oče ter dedek. Pa
seveda sosed, ki vsakemu kadarkoli rad priskoči na pomoč.
Če poznaš človeka takega kova se zaveš, da je življenje kljub
malim radostim lahko lepo in polno. Vedno dobre volje, iskrenih
misli in besed ter neizmerno srečen, ko lahko zapoje v krogu
svojih prijateljev ali družine.
Jože še danes, kljub osmim križem, aktivno prepeva pri
moškem zboru iz Frankolovega, katerega je bil tudi med
ustanovnimi člani. Od leta 1946 prepeva v mešanem cerkvenem
zboru, je član mešanega zbora vojniških upokojencev, z bratom,
nečaki in vnukom pa prepeva v pevskem sekstetu Družina
Gregorc. Je častni član Prosvetnega društva Anton Bezenšek,
najstarejši član PGD Frankolovo ter prejemnik številnih
gasilskih in pevskih priznanj. Najbolj je seveda ponosen na Zlati
grb občine Vojnik in bronastega, ki ga je pred leti prejel s pevci
skupine Bratje Gregorc.

Na božični večer so dom obiskali še vojniški pevci, ki so, sedaj
že tradicionalno, zapeli pri maši v kapelici, nekaj priljubljenih
božičnih pa so dodali še v avli doma pri jaslicah, kjer so se jim
pridružili stanovalci in naključni obiskovalci.
Zadnji dnevi starega leta so minili mirno, marsikdo jih je
preživel pri svojih najdražjih. V teh prazničnih dneh je dom
obiskalo mnogo obiskovalcev, vsi so s sabo prinesli lepe želje,
namenjene vsem, ki tukaj živijo in tudi nam zaposlenim. Naj se
uresniči vsaj del njih in nam polepša novo leto, ki je pred nami.

Iskrenim čestitkam, ki jih je v teh dneh prejemal, so se poleg
župana občine Vojnik, pevcev, gasilcev, ki so mu priredili tudi
slavnostni vodomet z osmimi curki, pridružili tudi njegovi
prijatelji in sorodniki. V njihovem krogu je preživel nedeljsko
popoldne, kjer je poleg harmonike odmevala tudi pesem ubranih
glasov in med njimi ni bilo težko razpoznati Jožetov žametni
bas.
Še na mnoga zdrava leta, Joži !
E. G.
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Tržnica v Vojniku
Skupaj z občino Vojnik, Turističnim društvom Vojnik in gostiščem Pri kozolcu, smo v mesecu decembru 2011 organizirali kmečko
tržnico, za katero lahko rečem, da je povsem uspela. Bilo je 11 ponudnikov doma pridelanih dobrot, med njimi pa so sodelovali tudi
učenci OŠ Vojnik in otroški vrtec Danielov Levček, kateri so ponujali predvsem božične in novoletne čestitke, ter druge izdelke
izdelane z otroškimi rokami, izvirne in vabljive.
Prireditev, ki se je odvijala med sejmom pa je ponujala pester program in prav je, da se zahvalimo Jožetu Žlausu in njegovi ekipi,
saj so uprizorili lutkovno igrico za otroke, Volk in sedem kozličkov. Bila je to premierna predstava in gledalci so bili navdušeni, ki so
kljub hladnemu vremenu vztrajali ob gledanju predstave. Pred in po predstavi je igrala Joškova banda, kasneje pa se nam je pridružil
še Božiček, ki je prinesel s seboj sladkarije in lepe želje otrokom in vsem ostalim prisotnim.
Program je vseskozi povezovala spretna in že rutinirana Andreja Štravs, ki je s svojo besedo in mimiko povsem prevzela občinstvo.
Oblečena v škrata je obiskala tudi vse stojnice, nazadnje pa je postavila pred mikrofon tudi vodjo lokala Pri kozolcu Gregorja
Lipovška, ki je dal tudi prostor v brezplačni najem ponudnikom in ga pobarala, da je izdal nekatere kuharske skrivnosti.
Bilo je lepo, prijetno in koristno druženje, tako je nastala tudi želja ponudnikov in obiskovalcev, da se takšna tržnica še ponovi, saj
bi na ta način oživeli mrtvilo v tem prostoru občine Vojnik.
J. Vovk

Splošno

Marija Krpan,
80-letnica
Marija Krpan, prijetna sogovornica, skromna vendar skozi celo
življenje aktivistka z vidnimi rezultati. Rojena Frankolovčanka
rada pove, da je osnovno šolo končala v istem kraju in se
potem izučila za trgovko in tudi delala v trgovini. Kasneje se je
prekvalificirala v gostinko in se zaposlila v Vojniku pri Lovcu.
Ob delu pa se je ukvarjala s petjem v različnih pevskih zborih.
Bila je tudi aktivna v društvu
upokojencev Vojnik. Leta 1990 je
postala predsednica tega društva, ki je
štelo 1064 članov in je pokrivalo vse
tri krajevne skupnosti, kot to še danes.
V treh mandatih ga je popeljala na
finančno samostojno društvo, ki je bilo
zelo aktivno in preko sekcij motiviralo
članstvo za delovanje na področju
strelstva, ribištva, pletilstva, kegljanja,
posebno skrb pa so namenjali skrbi za
ostarele in bolne. Posebej pa je imela
odbore za izlete in prireditve.
Ko je sprejela to funkcijo, je pomagala pri obnovi prostorov
v lasti društva in tudi odprla tudi bife, kjer so se člani radi
zadrževali. Prenovili so streho, napeljali centralno ogrevanje in
na kraju še fasado.
Za svoje delo, je na predlog članov društva upokojencev,
za njeno sposobnost, marljivost in vztrajnost prejela najvišje
občinsko priznanje – Zlati grb občine Vojnik.
Jure Vovk

Lučka

predstava za otroke
Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Most mladih
je ob pomoči občine Vojnik 2. decembra 2011 v goste povabilo
družinsko gledališče Kolenc, ki je v KD Vojnik pripravilo
predstavo za otroke z naslovom "Lučka".

Predstava Lučka
Dvorano kulturnega doma je napolnil otroški smeh, ki
ga je s spretno komunikacijo z gledalci spodbudila glavna
igralka predstave Lučka,   hišna pomočnica v družini gospoda
Bogataja. Gospod Bogataj se na božični večer ukvarja s
pripravami na praznovanje s prijatelji, medtem ko njegova
hči Kasandra in   hišna pomočnica Lučka vesta, da je bistvo
praznovanja nekaj čisto drugega kot nakupovanje in tekanje
naokrog, zato spremenita načrt gospoda Bogataja in odpovesta
zabavo, namesto nje pa pripravita zabavo za otroke - gledalce, ki
se skupaj z Lučko in Kasandro naučijo pesem, s katero gospodu
Bogataju povrnejo nasmeh.

Mesec marec je še posebej posvečen dekletom, ženam, materam,
starim materam. Tudi krščanski praznik – praznik Marijinega
oznanjenja, je še na poseben način povezan z materinstvom in s
pojmom postati mama in za vedno ostati mama.
Kot krščanska ljudska stranka se zavedamo, da je potrebno
ženskam v naši družbi dati iskreno dostojanstvo in spoštovanje,
ne le ob praznikih, temveč sleherni trenutek.
Ob materinskem dnevu in ob 8. marcu vam, drage matere, žene
in dekleta, Občinski odbor N.Si Vojnik iskreno čestita za vaš
praznik.
V počastitev praznovanja materinskega dneva vas prisrčno
vabimo na kulturno prireditev, ki bo v soboto, 24. marca 2012, s
pričetkom ob 18.00, v Kulturnem domu v Vojniku.
Prireditev bomo pripravili skupaj z društvo kmetic “Meta”.

Nasmeh pa je bilo med predstavo opaziti tudi na otroških
licih, kar je neprecenljivo in bo dodatna spodbuda članom
Mosta mladih, da se bodo z organizacijo dogodkov, delavnic in
druženj trudili še naprej.

Vljudno vabljeni!
Občinski odbor NSi Vojnik
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Pogovorna skupina »DRENI«
Tokrat sem obiskala pogovorno skupino »Dreni«, ki se vsak torek srečuje v Špesovem domu. »Zakaj ravno DRENI?«, me zanima,
pa mi voditeljica skupine ga. Marta Žohar pove, da so si člani skupine za vzor vzeli drevo Dren. Rumeni dren je zelo trdoživo in lepo
drevo, ki doseže starost tudi do 200 let. »Trd kot dren ali zdrav kot dren« so znale povedati že prababice, člani skupine pa prav tako
kljubujejo letom in bolezni.
Hudomušno povedo, da so užitni tudi plodovi drena, tako Hedo ZIMŠEK, ki jim kot predsednica celjskega Hospica večkrat
imenovane drnulje, iz katerih se lahko skuha kompot, marmelada predstavi vsebine, pred katerimi se ne smemo skrivati, ampak se
in celo žganje, to pa tudi nekaj velja. Skupina šteje štirinajst je bolje o njih pogovoriti, tako s svojci kot s prijatelji in v skupini
članov in skupaj mi zapojejo svojo himno. Melodijo so si Dreni je to še toliko lažje.
sposodili iz znane pesmi »Rastejo v strmi gori bele planike tri
Ga. HRIBAR pohvali sovoditelja Matjaža VEBERJA, ki se
…«, besedilo pa so napisali sami. Pravijo, da s pesmijo začnejo
je skupini kot nova moč pridružil šele pred kratkim, sicer pa z
ali končajo večino srečanj.
Marto velikokrat združita moči pri krašenju Špesovega doma
Himna o Drenih pripoveduje takole:
in pri drugih ustvarjalnih aktivnostih v Domu. Ko jo vprašam,
česa se najbolj razveseli, pove da praznovanj ob rojstnih dnevih
Mi smo skupina Dreni, zdaj v Špesovem domu smo.
članov, saj tedaj voditelji vsakemu slavljencu naredijo vizitko,
Srečni smo tu v skupini, vsak torek se snidemo.
vse člane skupine pa pogosti s sendviči in kapljico rujnega.
Veseli in srečni Dreni smo mi, saj smo prijatelji dobri mi vsi.
Da dolgo živeli Dreni bi mi in skupaj prepevali.
Povprašam jih o njihovi voditeljici Marti ŽOHAR in o njej
povedo vse najlepše. Ga. URGL se pošali, da jih voditeljica
privlači kot magnet. Strinjamo se, da si vsak želi okoli sebe
pozitivne ljudi. Če razmišljamo o slabem, tega ne bo nič manj,
se bo pa pozornost vseh obrnila vanj. In obratno. Če razmišljamo
o dobrem, dobrega ne bo nič več, toda upanje vseh se bo obrnilo
nanj. In tako jih zna navdušiti Marta. Še posebej pozorno
prisluhnejo njenim prigodam iz potovanj, ko je plavala v morju
z delfini, videla orko in še in še. Povedo, da zna narediti tudi
klobuke in kot modistkinja predstavlja izdelavo klobukov v tako
imenovani obrtni ulici v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
Ga. IŽANC se spomni, kako jih je popeljala na izlet v Celje,
kjer so si v muzeju tudi ogledali izdelovanje klobukov pobliže.
Sicer pa najbolj uživa, kadar Marta pripoveduje vice. Smeh je
nalezljiv in pol zdravja, Dreni pa se radi veselijo.

Ga. MRZELJ doda, da je v Domu šele štiri mesece, ampak da
je Dom že vzela za svojega. Veliko so ji k temu pripomogli prav
člani skupine.
Nekateri člani skupine se tega dne niso pridružili skupini.
Včasih se kdo ne počuti najbolje, tedaj se člani še posebej
spomnijo nanj in mu zaželijo čim prejšnje okrevanje. Tokrat so
manjkali ga. POLUTNIK, ga. FRAS, ga. ODER in g. VREČER,
ampak Dreni kljubujejo vsemu slabemu, zato se jim bodo
naslednjič zagotovo ponovno pridružili. Ob zaključku srečanja
se člani slikajo ob domski novoletni jelki, da jih bodo bralci
časopisa OGLEDALO še bolje spoznali.
Srečanje Drenov je bilo prijetno. Spomnim se besed ene izmed
članic, ki je povedala, da je prijateljstvo, ki se je spletlo med
člani, eden izmed biserov, ki prinašajo članom toplino, lepoto in
ljubezen skupaj s spomini o tem, koliko lepega jim je življenje
že podarilo.
Estera Štante

Ga. AMON uživa ob ugankah. Pove, da
ji je najljubše, kadar iščejo rastline, mesta
in živali po črkah in tako krepijo svoje sive
celice.
Ko omenimo sive celice, se oglasi g.
ŠTANTE, najstarejši član skupine in
najstarejši moški v KS Frankolovo, ki bo
v februarju dopolnil 90 let. Z nasmehom
pove, da je ga. KOLAR učila njegove
otroke in je bila kar stroga, sedaj pa skupaj
rešujeta uganke. Sicer pa g. Štante na skupini
velikokrat pripoveduje o trenutkih, ki so se
dogodili med vojno, drugi člani skupine pa
mu tedaj tiho prisluhnejo.
Ga. REBEVŠEK pove, da so ji najljubša
tista druženja, ki so športno obarvana. Tedaj
podirajo keglje in se igrajo igre z žogo.
Predvsem pa se ob tem veliko nasmejijo.
Ga. HERMAN pohvali tudi sovoditeljico
Pogovorna skupina »Dreni«
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Žegnanje konj v
Novi Cerkvi
Na Štefanovo, 26. decembra 2011 je v Novi Cerkvi potekalo
žegnanje konj, ki ga je opravil župnik Alojz Vicman.

Varni na internetu
Dan varne rabe interneta bo letos 7. februarja! Tema je
zanimiva - povezovanje generacij in učenje drug drugega o
varni rabi interneta.

Sodelovalo je kar 34 konjenikov, nekateri tudi z vpregami.
Turistično društvo Nova cerkev in Krajevna skupnost
Glavni namen tega posebnega dne je promocija varne in
odgovorne rabe interneta in mobilnih telefonov, predvsem
med otroki in mladostniki ter njihovimi starši in učitelji.
Osrednjo pozornost pa bomo tokrat namenili spodbujanju
medgeneracijskega dialoga, sodelovanja ter izmenjavi izkušenj
in znanj o varni rabi interneta med mladimi in njihovimi starši,
starimi starši in učitelji.
Nova Cerkev sta pripravili pestro dogajanje in pogostitev
gostov. Predsednik sveta KS Nova Cerkev je podelil medalje
konjenikom, Godba na pihala Nova Cerkev pa je poskrbela za
prijetno vzdušje.

Mladi starejše prekašajo pri uporabi različnih tehnoloških
naprav, storitev in rešitev - in tu se lahko od njih marsikaj
naučimo; manjka pa jim življenjskih izkušenj za modro
presojo, odgovorno ravnanje in pravilne odločitve pri uporabi
tehnologije in morebitnih zagatah povezanih s tem - in tu jim
lahko pomagamo starejši s svojimi izkušnjami in znanji. Oboji
lahko torej veliko pridobimo iz takega dialoga.
Tudi na OŠ Frankolovo se letos pridružujemo mesecu varne
rabe interneta. Na spletni strani šole smo objavili napotke za
varno rabo interneta, pri pouku bomo ta mesec še posebej
pozorni na varno rabo interneta. Učence in starše bomo napotili
na spletne strani namenjene varnosti na internetu.
Pridružite se nam na spletnih straneh!
Branko Dragar

Lea Preložnik
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Splošno

14. Kvartopirski
turnir v Socki

Skavtske dejavnosti med
zimo

Tudi letos je PGD Socka organiziralo tradicionalno, že
štirinajsto srečanje kvartopircev. V mrzlem predprazničnem
popoldnevu 7. februarja se je preko trideset igralcev pomerilo
v igranju „šnopsa“. Najboljši so dobili pokale in praktične
nagrade, prav tako tudi „srečni poraženec“. Zmagal je Franc
Simončič, drugi je bil Alojz Klinc, tretji pa Herman Pogladič.
Naslov „srečnega poraženca“ si je priigral Dani Kraljič iz Socke.

V zimskem času skavti stega Rakova Steza 1 ne počivamo.

Skavti stega Rakova steza 1 na lovu na belega jelena na Raduhi

Najboljši na 14. srečanju kvartopircev v Gasilskem domu Socka
Egidij Čretnik

Licitacija krač
Tudi letos, sredi januarja, to je na »Antonovo nedeljo«, je pred
farno cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku dišalo po kuhanem vinu in
prekajenih kračah.
Že vrsto let skupina krajanov prav na to nedeljo organizira
licitacijo krač.
Obudili so star običaj, ko so kmetje in ostali farani prinesli
svojemu župniku in kaplanu prekajeno meso, največkrat kračo.
Bili so težki časi in vsak kos mesa je še kako prav prišel.
Tako je bilo tudi v času, ko je živel Anton puščavnik, ki se je
dolgo postil in zaradi tega

Najprej smo v našo občino prinesli Luč miru iz Betlehema.
Razdeljevali smo jo na četrto adventno nedeljo po domala
vseh župnijah naše občine, vključno z Dobrno. Razdelili smo
dobrih 900 sveč s plamenom. Plamen, ki je teden dni poprej bil
prižgan v Betlehemu, v votlini Jezusovega rojstva, je tako svetil
v mnogih naših domovih. Sredi januarja smo izvedli projekt
Beli jelen. Projekt se sicer izvaja pod imenom štajerske skavtske
regije, vendar smo glavni izvajalci voditelji iz Rakove Steze 1.
Letos smo belega jelena lovili na Raduhi. Prvi dan se je 60
skatov (srednješolcev in študentov) povzpelo do koče na Loki.
Tam so jih pričakali nekateri alpinisti iz Vojnika in Nove Cerkve
ter izvedli delavnice reševanja izpod snega. Drugi dan je sledil
vzpon na Raduho, kjer je frankolovski župnik in skavt p. Branko
Cestnik daroval sveto mašo.
V februarju so na vrsti zimovanja. Vsaka starostna skupina
gre za nekaj dni v zimsko naravo, se naužije lepot ter se uči
skupnega in preprostega življenja. Novih izzivov, ki jih bo
prinesla pomlad, se že veselimo.
Klara Bojanovič,
energična rakovica

Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki so pri tej akciji kakorkoli
sodelovali.
Mirko Krašovec

močno oslabel. Ljudje so to videli in da bi si opomogel, so mu
začeli prinašati prekajene krače.
Danes seveda za hrano ni takšne stiske, da pa tega ne bi
pozabili, so se farani odločili, da v spomin na tiste težke čase, na
Antonovo nedeljo, pripravijo licitacijo krač. Organizatorji jih
zberejo in prodajo na tej licitaciji, denar pa namenijo za potrebe
cerkve.
Zahvala za izvedbo letošnje licitacije gre Slavici in Vančiju
Majcen, Jožetu Krameršku, Pavliju Leskovarju in Miranu
Kovaču. Za darovane krače pa gostišču Medved iz Škofje
vasi, Mesninam Celje, Tuš marketu Vojnik in seveda vsem
posameznikom, ki so prinesli krače v ta namen.
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Društva

Občni zbor DJP Kajuh Frankolovo
Na predvečer kulturnega praznika smo člani DJP Kajuh Frankolovo na občnem zboru, v skoraj 90 % udeležbi članov društva,
izvedli vse statutarne dolžnosti in se veselili naših uspehov.
hvaležni, sami pa se trudimo pridobivati še druga sredstva za
naše delovanje.
Podelili smo prehodni pokal »Zlati kajuh«. Drugič zapovrstjo
ga je prejel Matjaž Šajtegl, za prelet dolg 65 km, s Konjiške
gore, preko Pohorja v Avstrijo. S skromnim darilom smo se
spomnili tudi našega člana Dušana Oroža, ki je s svetovnega
prvenstva v preletih v Mehiki prinesel 3. mesto. Krstili smo tri
nove Kajuhe.

V preteklem letu smo veliko leteli, na srečo varno in brez
nezgod. Napredujemo pa tudi v kakovosti letenja, saj že veliko
padalcev prijavlja svoje lete na internet, kjer je na lestvici
prijetno pogledati naše uvrstitve. V posebni ligi Baltazar naš
član zaseda 4. mesto.
V preteklem letu smo si zgradili lep kamin, registrirali naš
kombi, nabavili zimske gume in verige, nabavili letne drese,
popravili našo vremensko postajo. Tako se radi pohvalimo, da
imamo sedaj vse: brunarico, kombi, kamin, vremenski postaji
na Konjiški in Mali Gori pa še kaj bi se našlo.
Od naših prireditev je najbolj odmevna »Blagoslov padal«, ki
bo letos že desetič. Želimo si, da bi pritegnili še več padalcev iz
vse Slovenije in da bi ta prireditev postala po vzoru motoristov
podobna tisti njihovi, ko se vsako leto v velikem številu
zberejo na Otočcu. Iz finančnega poročila je razvidno, da je
delež sredstev, ki jih je prispevala Občina Vojnik v preteklem
letu, znašal 15% našega proračuna. Seveda smo občini za to
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V prijetnem vzdušju smo občni zbor podaljšali dolgo v noč.
Karli Blazinšek

Splošno
Koši za pasje iztrebke
sedaj tudi v Vojniku

3. Dan za spremembe

Pred kratkim so delavci občine Vojnik na dveh lokacijah v
Vojniku (na Keršovi ulici ob igrišču in ob Ulici Stanka Kvedra
– Vojniška Gmajna) postavili koša, opremljena z vrečkami,
primernimi za pobiranje pasjih iztrebkov.

Veliko kazalnikov kaže, da je v bogati, materialistično
usmerjeni družbi tudi veliko osamljenih ljudi. Tokratni Dan za
spremembe smo zato namenili premagovanju osamljenosti.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva,
poziva prostovoljske in druge organizacije, občine ter
posameznike, da se priključite Dnevu za spremembe in
oblikujete prostovoljske akcije.

Štirje razlogi, zakaj se priključiti "Dnevu za
spremembe":
- Ker si ne želimo družbe, ki izolira posameznike.
- Ker smo prostovoljske organizacije tiste, ki že vključujemo
ljudi iz družbenega roba in jim lahko na ta dan kaj ponudimo.
- Ker se lahko na ta dan na ustvarjalen način predstavimo
skupnosti in nagovorimo ljudi v okolici.
- Ker je letošnje leto medgeneracijske solidarnosti in se lahko na
"Dan za spremembe" spomnimo tudi starejših, ki so osamljeni.
Pozivamo vse z idejami in dobro voljo, da na "Dan za
spremembe", v soboto, 21. aprila 2012, pripravite javne
aktivnosti, ki ponujajo priložnosti za pogovor, druženje,
pomoč posameznikom in skupinam, odrinjenim na družbeni
rob, dobrodelne akcije in še mnoge druge pobude, ki lahko
pripomorejo k občutku povezanosti in varnosti v lokalni in širši
skupnosti.
Za pomoč pri organizaciji akcij pripravljamo košarico idej in
pripomočkov, ki vam jih bomo poslali najkasneje do 8. februarja
2012. Informacije, vključno s prijavnico in materiali, bodo
objavljene na portalu www.prostovoljstvo.org.

Pasji iztrebki predstavljajo veliko nevarnost, če otrok prime
iztrebek v roko in ga nese v usta. Velikokrat ga pohodi in se med
igro tudi povalja v njem, kar je še kako nehigiensko. Pa tudi
odraslemu verjetno ne privoščite, da bi stopil v pasji iztrebek.

Pozivamo vas, da nam svoje predloge, kako boste sami,
s prijatelji, vašim društvom ali kako drugače 21. aprila 2012
prispevali k pozitivnim spremembam, sporočite čim prej, da
vašo dobro idejo delimo z drugimi. Opise svojih aktivnosti
pošljite na spodnji naslov.
Za več informacij
kontaktirajte Vesno
Savnik na Slovensko
filantropijo (info@
filantropija.org,01
232 11 80).

Lastnike psov zato prosimo in opozarjamo, da pobirajo pasje
iztrebke in jih odlagajo v zato namenjene koše za iztrebke oz. jih
odstranijo na drug ustrezen način.
Odlok o javni snagi in videzu naselij v občini Vojnik omogoča
kaznovanje lastnika oziroma vodnika psa, če v primeru
onesnaženja javnih površin s pasjimi iztrebki, le teh ne odstrani.
Predpisana je globa v višini 100,00 €.

Naj bo Dan za
spremembe
naš
skupni dan!
Tereza Novak,
izvršna direktorica
Slovenske filantropije

Vendar če sami nismo pripravljen nekaj storiti za svoje okolje,
nam ne odlok in ne koši za pasje iztrebke ne pomagajo.
Naj vaš kuža pokaže svoji okolici, da ima kultiviranega in
odgovornega lastnika.
Nataša KOS,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Planinstvo
Poslovili smo
se od Karlija
Šandra
Poslovili smo se od prijatelja,
zvestega člana vinogradniškega
društva Karlija Šandra. Rečeno je
bilo, da je odraščal v skromnem
kmečkem okolju v Malih Dolah.
Velika želja po znanju in strokovnem
izpopolnjevanju ga je vodila v KZ –
Vojnik nato Celje. Tam je postal strokovnjak v svoji stroki in
zasedal tudi najbolj odgovorna delovna mesta.

Planinski pohod na
Mrzlico
V soboto, 14. januarja 2012, smo se člani planinskega krožka
POŠ Šmartno v Rožni dolini odpravili na zimski pohod na
Mrzlico.

Tih, miren, skoraj neopazen! Tako je deloval tudi v
vinogradniškem društvu, posebej še v upravnem odboru. S
svojim velikim znanjem je veliko pripomogel k uspešnemu
razvoju društva. Uspešno je opravljal zelo odgovorno delo pri
razvrščanju vzorcev na vsakoletnem ocenjevanju vin. Za svoja
ekološko pridelana vina je vedno dobival visoke ocene, vsako
leto je tudi prispeval grozdje za društveno vino VOJNIČAN.
Zaradi velikega strokovnega znanja je društvo večkrat
zastopal tudi na velikih strokovnih srečanjih vinogradnikov. Na
primer sodeloval je na III. VINSKEM KONGRESU leta 2008.
Z željo po nadaljnji strokovni rasti je bil vedno prisoten na vseh
predavanjih in strokovnih prikazih opravil v vinogradu. Opravil
je tudi tečaj z izpitom za VINOGRADNIKA – KLETARJA.
Menimo pa, da je njegov največji uspeh, da je po velikih
birokratskih ovirah s svojo vztrajnostjo dosegel: vpis v register
vinogradniških leg in trsnih izborov – vinorodna lega MALE
DOLE. Pravi naziv pa je: vinorodni okoliš ŠTAJERSKA
SLOVENIJA – vinorodni podokoliš Šmarje Virštanj, vinorodna
lega Male Dole. Zanimivo je, da pa vinorodna lega Črešnjice
spada pod vinorodni podokoliš Maribor.
S tem dejanjem si je Karli Šander med svojimi rojaki postavil
svojstven spomenik. Društvo pa ga je ob svoji peti obletnici
delovanja nagradilo s skromnim priznanjem.
Zadnja leta se je Karli ukvarjal z ekološkim kmetovanjem
(pridelava hrane, sadja, grozdja …) ter rejo drobnice. Na dnevu
odprtih vrat ekoloških kmetij se je pokazal kot velik poznavalec
te problematike. Z velikim žarom je razlagal, da je ekološka
pridelava še kako smiselna, posebej še na težkih strmih terenih.
Bil je poln upanja, da bo država, predvsem pa kupec, uvidela, da
ima ekološko pridelana hrana veliko prihodnost. Karli, mogoče
je ta čas že tu.
Vojniški vinogradniki tudi v naslednje obdobju pripravljajo
vrsto aktivnosti: predavanja, ocenjevanja vin, vinsko trgatev,
praznik vina, Martinovanje, Kletarski večer … Pri svojem
delu ga bodo močno pogrešali. Za njegov prispevek pa velika
HVALA.
V imenu vojniških vinogradnikov,
Pavle Leskovar
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Mladi planinci na Mrzlici
Zjutraj smo se zbrali pred šolo, kjer nas je že čakal minibus.
Odpeljali smo se do Zabukovice, kjer smo si oprtali nahrbtnike in
vzeli pot pod noge. Pot nas je peljala po lepi gozdnati in travnati
zimski pokrajini. Čeprav je bilo brez snega, smo ga v senčnih
predelih vseeno nekaj našli. Seveda smo morali preveriti, če je
še bel in mrzel. Ker je bila skorja pretrda, pa se žal nismo mogli
kepati. Vmes smo imeli tudi daljši počitek in čas za sendvič.
Imeli smo lepo sončno vreme in na vrhu nas je očaral čudovit
razgled po dolinah in vrhovih naše domovine. Po sestopu z
vrha smo se ustavili v planinskem domu, kjer smo se okrepčali,
pogreli in napisali ter ožigosali dnevnike. Vrnili smo se po
krožni poti in se z minibusom odpeljali v Šmartno. Na koncu
smo se strinjali, da bi bilo tako lepo soboto škoda porabiti za kaj
drugega kot planinski izlet.
Mojca Podjavoršek

Vsi aktualni
dogodki se nahajajo
na spletni strani

Planinstvo

Planinski kotiček
Preden seznanim bralce o dejavnostih in aktivnostih PD Vojnik, bi rada podala naslednjo
zanimivost. Gre za termin planinska transverzala, zdaj imenovana planinska obhodnica.
Planinska obhodnica (prej planinska transverzala) je
planinska vezna, krožna ali točkovna pot, ki je vpisana v
javno evidenco o planinskih poteh in izpolnjuje vse spodaj
naštete pogoje:
• Je speljana v celoti ali večinoma ali samo delno po ozemlju
Republike Slovenije.
• Obhodnica ima svojega skrbnika, ki je planinsko društvo ali
kaka druga oblika organiziranosti znotraj PZS, ki izpolnjuje
pogoje za skrbnika.
• Obhodnica je brezpogojno odprta za javnost. Po njej lahko hodi
vsakdo, seveda na lastno odgovornost.
• Čas in vrstni red obhoda sta praviloma nepomembna, kar
pomeni, da lahko pohodnik začne hoditi kadarkoli in kjerkoli:
na začetku, na koncu ali na sredini poti. Dokončanje poti je
časovno neomejeno, kar pomeni, da lahko pohodnik opravi pot
v enem dnevu ali več letih oziroma desetletjih.
• Obhodnica mora imeti svoj dnevnik. Če pohodnik zadosti
predpisanim pogojem in odtisne predpisane žige v dnevnik,
prejme posebno priznanje. Za prejem priznanja zadostuje že
enkraten obhod. Za vsak nadaljnji obhod prejme obhodnik
enako ali priznanje višje stopnje.

Slovenije.
In
tudi
ne samo planince, k
nam prihajajo pevci,
upokojenci in mladi rod
planincev.

Planinski dom Vojnik
Markacisti pridno negujejo poti, ki so
speljane v naši občini, vodniki svoja znanja in spretnosti nudijo
tudi manjšim skupinam, različnim generacijam …
Pripravljamo Valentinov pohod. Pot nas bo vodila k sv. Duhu
na Ostri vrh.

V programu imamo tudi:
- Občni zbor - 17. marca 2012;
- Volovjo reber 24. marca 2012;
- Kriško goro 21. aprila 2012 in
-Tradicionalni pohod na Šentjungert 29. aprila 2012.
Zvonka Grum

Zahvala

• Skrbnik vodi evidenco o potrjenih dnevnikih in podeljenih
priznanjih.
(vir: graph-srv.uni-mb.si/obhodnice/DefinicijaPlaninskeObhodnice.htm)
Tudi v našem društvu lahko dobite Dnevnik planinske
obhodnice, čeprav še »s starim imenom«.
Ob sredah, ko v društvu nudimo informacije o članstvu,
včlanjevanju v PZS, o pohodih in izletih, je tudi pestra izmenjava
izkušenj s planinskih doživetij ter novih idej za obiske gora.
Vedno znova pa se pogovor obrne na ustreznost opreme,
ozaveščanju o odnosu do narave ter kondicijski pripravljenosti.
V društvu izberemo program glede na starost pohodnikov,
interese, dobre izkušnje in želje po druženju. Tako smo v minulih
mesecih bili na Stolpniku, kjer je bilo že tradicionalno srečanje
s konjiškimi planinci, vodili nočni pohod k sv. Tomažu, kjer
je bil blagoslov vina - seveda v sodelovanju z vinogradniškim
društvom in z mašo, ki jo zna tako lepo pripraviti in darovati
Perger, naš vojniški župnik.
Že v prvih dneh januarja smo uspešno izpeljali pohod na
Šentjungert, kjer smo presenečeni ugotavljali, koliko mladih
se udeleži tega nočnega pohoda. Stiski rok in najlepše želje
so izzvenele v tem lepem zimskem večeru, saj je korak v tiho
suho pot zimskega večera dodal čar željam … Bili smo tudi
na Kremžarjevem vrhu. Idila zimskega dne bo ostala v lepem
spominu.
Na Koči pri Tomažu beležimo vedno več obiskov skupin
pohodnikov, ne le iz občine Vojnik, pač pa tudi iz vseh pokrajin

V septembru 2011 in januarju 2012 je potekalo
zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega
referenduma o Družinskem zakoniku. Družinskemu
zakoniku
v
javnosti
nasprotujejo
številne
civilnodružbene organizacije in posamezniki kot npr.
Komisija Pravičnost in mir, Zavod KUL. si, stranke
NSi, SDS, in SLS, predsednik SAZU prof. dr. Jože
Trontelj, več kot 65.000 članov Civilne iniciative za
družino in pravice otrok in mnogi drugi.
Zbiranje podpisov je usmerjala in organizirala
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok. V občini
Vojnik so zbiranje podpisov pripravili in izvedli člani
NSi: Terezija in Rudi Čebulc, Jožica Korošec, Stanko
Guzej, Anton Čretnik in Anton Podjavoršek.
Svoj podpis, za izvedbo naknadnega zakonodajnega
referenduma, je v Vojniku prispevalo 265 občank in
občanov.
S strani Civilne iniciative za družino in pravice otrok
posredujemo vsem, ki so oddali svoj podpis in tistim, ki
so zbiranje podpisov izvedli, zahvalo.
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Internet
Dostop in uporaba spletne izdaje glasila
OGLEDALO
Pričujoči članek je namenjen kot vodič uporabnikom, ki le redko uporabljajo računalnik in internet. Čeprav
osnovna načela delovanja računalnikov ostajajo že desetletja nespremenjena, pa zmogljivost elektronskih naprav,
komunikacij med njimi in uporabniški vmesniki za interakcijo z uporabnikom napredujejo zelo hitro. Tudi spletna
verzija glasila Ogledalo je prilagojena hitri izmenjavi informacij med občani in drugimi bralci ter nudi enostavno
in bralcu prijazno uporabniško izkušnjo, o kateri bomo več povedali v nadaljevanju.
Pri večini sedanjih osebnih računalnikov za končne uporabnike še vedno prevladuje operacijski sistem Microsoft Windows (po
navadi različice XP, Vista ali 7), zato so ta navodila namenjena posebej zanje. Seveda za PC obstajajo tudi mnogi drugi operacijski
sistemi (na primer številne distribucije operacijskih sistemov z Linux jedrom), a če si lastite enega od teh, sem prepričan, da vaše
računalniško znanje obsega precej več kot le deskanje po spletu.
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Šport

Pregled dogodkov Športnega društva Frankolovo
v letu 2011
Člani Športnega društva Frankolovo smo bili skozi vse leto aktivni v okviru svojih dejavnosti. Organizirali in izvedli smo številne
športne dogodke, pa tudi drugih oblik druženja ni manjkalo.

Tradicionalni članski turnir v malem nogometu
V aprilu smo s prvim kolom tudi uradno začeli z
novoustanovljeno Nogometno ligo Frankolovo, na pobudo ekipe
Legend. V njej je igralo pet ekip, vse z območja KS Frankolovo.
Tekme so potekale čez celo pomlad, ob torkih zvečer pod
žarometi na igrišču v graščinskem parku. Ligo je osvojila ekipa
Econ Partizani. Najboljši strelec je postal Denis Srebot, za
najboljšega vratarja pa je bil izbran Kristjan Hrustelj.
Na začetku maja smo imeli dve delovni akciji, v katerih smo
čistili okolico igrišča, barvali klopi in utrjevali teren za brunarico.
14. maja je namizno-teniška sekcija organizirala odmeven
Tradicionalni turnir v namiznem tenisu za pokal KS Frankolovo
za moške v večnamenski telovadnici OŠ Frankolovo v okviru
krajevnega praznika in akcije Veter v laseh. Letos so imeli pravico
nastopa tudi registrirani igralci. Prvič se je izvedlo tekmovanje v
dvojicah, novost pa so bile tudi denarne nagrade za najboljše.
V kategoriji do 50 let je slavil Dejan Fridrih, nad 50 let Gorazd
Štor, v dvojicah pa sta zmagala Ivana in Ivan Zera. Veseli nas, da
se je turnirja udeležilo kar 33 tekmovalcev iz vse Slovenije, tudi
trenutno nekaj najboljših z ˝računalniške˝ lige (državne lige za
rekreativce).
28. maja smo organizirali Tradicionalni osnovnošolski turnir
v okviru akcije Veter v laseh. V lepem sončnem vremenu smo
spremljali prave derbije med ekipami Zelenih strel, Črne Španije,
Slovenije in Barcelone. Glasno je zanje navijalo tudi nekaj
staršev igralcev in igralk. Prvo mesto je po zmagi nad Zelenimi
strelami v velikem finalu osvojila Barcelona. Črna Španija pa je
na zanimivi tekmi za tretje mesto ugnala Slovenijo.

V juniju so se na Tradicionalnem članskem nogometnem
turnirju pomerile ekipe za pokal KS Frankolovo v okviru
krajevnega praznika in akcije Veter v laseh. Prijavljenih ekip
je bilo letos nekaj manj kot prejšnja leta, so pa zato na njem
premierno nastopili tudi osnovnošolci s svojo zasedbo. Turnir je
osvojila ekipa Frankolovo, pred Legendami in Mladimi Šampioni
na tretjem mestu.
V poletnih mesecih smo se na ponovno odprtem bazenu
Frankolovo predajali plavalnim užitkom in igrali odbojko na
mivki, kar je s prevzemom bazena v upravljanje omogočilo
Mladinsko društvo Frankolovo.
V oktobru smo pripravili še Jesenski osnovnošolski turnir.
Sodelovale so ekipe: Črne strele, Črni blisk, Črni vragi in
Partizani. Tekmovanje se je zaključilo z zmago Partizanov.
Na isti dan pa je bila zvečer pod žarometi odigrana zdaj že
tradicionalna tekma med mladimi in malo starejšimi, starimi nad
35 let. Na tekmi med različnimi generacijami so mladi dokazali,
da so trenutno težko premagljivi in zmagali z 12:1. Sodelovali pa
smo tudi na 2. Memorialu Davida Pinterja v malem nogometu, ki
sta ga organizirala naša člana Robert Javornik in Blaž Jošt.
Naši člani so z ekipama Econ Partizani ter Frankolovo
sodelovali tudi v občinski malo-nogometni Ligi Palček na
umetni travi.
V hladnih jesenskih dnevih in v zimskem času se športnih
aktivnosti udeležujemo v telovadnici OŠ Frankolovo, kjer poteka
rekreacija v košarki in nogometu (v dveh tedenskih terminih), po
dogovoru tudi v namiznem tenisu.
V letu, ki je za nami, so nam finančno ali v materialu in delu
priskočili na pomoč naslednji sponzorji: Leopold Lampret, s.p.,
KS Frankolovo, Dnevni bar Jack-ARBAS, d.o.o., Gostišče
Turist-FOŠT, d.o.o. Za namizno-teniški turnir pa so mize in
pregrade posodili: PGD Frankolovo, Edi Ravnjak, ŠD Gaberje,
Peter Žurej, Valter Robič, Leon Ramšak in Milan Tasić. Vsem se
iskreno zahvaljujemo!
Več o nas in športnih dogodkih, ki smo jih organizirali, si lahko
preberete na spletnem portalu: www.frankolovo.si, pod rubriko
šport. Najdete pa nas tudi na facebook-u.
V letu 2012 želimo vsem obilo športnih užitkov!
Primož Pinter

Tradicionalni osnovnošolski turnir v malem nogometu
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Meddruštvena tekma v Vizorah uspela
V nedeljo, 5. februarja, smo v Skakalnem centru v Vizorah organizirali meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih. Tekmovanja
se je udeležilo 76 tekmovalcev v različnih kategorijah. Skakali so tako začetniki na alpskih smučeh, kot tudi veterani.
7. URBANIJA ČOŽ Kaja - SD Vizore
8. POTOČAN Blaž - SD Vizore

DEČKI do 15 let - HS37 :

Še posebej smo bili veseli navijačev, ki so kljub zelo mrzlem
vremenu prišli spodbujati skakalke in skakalce. Tisti, ki jih
je zeblo, so se lahko pogreli v ogrevanem šotoru, kjer je bilo
poskrbljeno za jedačo in pijačo.
Spet pa so nas z odličnimi rezultati razveselili orli iz domačega
kluba. Vse kaže, da je delo glavnega trenerja Slavka Grma in
njegovega pomočnika Vikija Čepelnika odlično.
Rezultati:

CICIBANI do 9 let
( začetniki z alpskimi smučmi ) HS10:
•

PIHLER Nino - SD Vizore

•

VRBEK Uroš - SSK Šmartno na Pohorju

•

VRANC Ana - SD Vizore

17. HROVAT Jan - SD Vizore

CICIBANI do 10 let - HS15:
•

ROŠER Vid - SSK Mislinja

•

MASTNAK Špela - SD Vizore

ROBNIK Luka - SD Vizore

•

BOMBEK Jan - SSK Velenje

•

VRANC Filip - SD Vizore

OgledalO 1/86		 76

SAMEC Matevž - SSK Velenje

•

JELEN Rok - SSK Velenje

MLADINCI do 20 let - HS37:
•

SLATINŠEK Matevž - SSK Ljubno BTC

•

OSTERC Aljaž - SSK Velenje

•

JELEN Ožbej - SSK Velenje
6. MASTNAK Martin - SD Vizore

ČLANI HS37 :
•

VOGLAR Janez - SSK Šmartno na Pohorju

•

OMLADIČ ŽIGA - SSK Velenje

•

VITEZ Robert - SSK Velenje

•

KALIGARO Rolando - FIS

•

VIDENŠEK David - FIS

•

OPREŠNIK Primož - FIS

•

KOTNIK Klemen - SD Vizore
7. BIZJAK David - SD Vizore

VETERANI nad 45 leti - HS28:

DEČKI do 11 let - HS28 :
•

•

VETERANI do 45 let - HS28:

13. GRUM Tiven - SD Vizore

LIPOVŠEK ROČNIK Miha - ŠD Čaplja

ZAJC Timi - SD Vizore

11. KOTNIK Klemen - SD Vizore

11. PIHLER Gaber - SD Vizore

•

•

•

ŠKOBERNE Srečko - Smučarska zveza Slovenije

•

TOVORNIK Janko - Smučarska zveza Slovenije

•

MAROT Janko - ŠK Breze
Vsem skupaj iskrene čestitke !
Nataša Robnik

24. februar 2012

Šport

Ponovoletno košarkarsko druženje
V začetku januarja je imel košarkarski klub Vojnik druženje igralcev in igralk ter njihovih staršev. Igralci in igralke prihajajo iz
Vojnika, Frankolovega, Ljubečne in Dobrne.
Po starosti so se najprej predstavili najmlajši U10 in U12, ki
so se pomerili tudi v spretnostnem poligonu. Borbenim igram je
sledilo tekmovanje v zabijanju. Nato je igrala kategorija U14 in
kadeti, ki so prikazali v igri obilico atraktivnosti in s tem užitkov
za gledalce. Zanimive so bile še tekme med ekipo deklic ŠKLja in ekipo mamic, kadetov in mladincev proti očetom in tekma
očetov in mladincev proti trenerjem.

Druženje je potekalo v prijetnem ozračju, kjer rezultat ni bil
v ospredju. Najboljši igralci v poligonu in zabijanju so dobili
praktične nagrade, potekalo pa je tudi medsebojno obdarovanje
igralcev in igralk. Zahvaljujemo se vsem staršem za pomoč pri
organizaciji, darovanju praktičnih nagrad, peko peciva, številčen
odziv in sodelovanje pri igri.

24. februar 2012		 77

Robert Suholežnik

OgledalO 1/86

Šport

Član društva Kajuh tretji na svetu
Potovanje v Mehiko na svetovno Superfinalno tekmovanje jadralnih padalcev (PWC Superfinal)
Bila sva polna pričakovanj in mešanih občutkov, saj sva vedela,
da je Mehika dežela najrazličnejših kultur, dežela s številnimi
obrazi, dežela nasprotij.
Ob treh morjih, Pacifiku, Atlantiku in ob Karibih, nudi ta
dežela ne le čudovite plaže, ampak tudi edinstveno raznolikost
narave: s snegom pokriti vulkanski vrhovi, mogočne gorske
cone, rodovitna polja, pa tudi puščave, gozdovi kaktej, močvirja
in pragozdovi, ki očarajo vsakega obiskovalca. Milijonska mesta,
kjer ti zastane dih in na drugi strani prvotno, vaško življenje.
Sožitje verskih religij in staroindijanskih verskih predstav v svoji
pestri barvni paleti, izvirnost praznovanj in tržnic.     
Glavni cilj najinega potovanja, je bila udeležba Dušana na
svetovnem Superfinalnem tekmovanju jadralnih padalcev (PWC
Superfinal), kjer se je zbralo 120 najboljših pilotov iz celotnega
sveta, da bi osvojili nazive najboljših jadralnih padalcev na svetu.
Moj namen potovanja je bil, da sem bila v oporo Dušanu
(support team) in kot delavka v turistični agenciji sem želela
v živo spoznati in doživeti Mehiko kolikor je bilo le mogoče.
V mestecu Valle de Bravo sva preživela 15 dni. V tem času je
imel Dušan 10 tekmovalnih dni. Vsak dan so piloti imeli zelo
dolge in naporne tekme, tudi do 120 km. Razmere za letenje so
zelo zahtevne in za večino rekreativnih pilotov neprimerne. Tako
tudi sama kot jadralna padalka nisem razgrnila svojega padala,
temveč padalce občudovala le iz tal.

Mojca Frangež: “Dušana sem spremljala na vsakem koraku in
mu bila v oporo”
Na pot sva se podala 21. Januarja 2012 in po več kot
enodnevnem potovanju, sva z letalom priletela v Mexico City,
glavno mesto Mehike. Od tam sva se z družbo jadralnih padalcev
iz Portugalske, Francije in Rusije s kombijem pripeljala do
našega cilja – majhnega mesta Valle de Bravo.

Medtem, ko se je Dušan boril v zraku z najboljšimi piloti
sveta, sem se spoznavala z lokalnimi ljudmi, spoznavala njihovo
kulturo in navade. Zelo velika posebnost tega področja Mehike
je Monarca, kjer se vsako zimo v tem času na določenem kraju
zbere na tisoče metuljev, kateri priletijo iz Kanade in ZDA, da
prezimijo. Z nekaj slovenskimi prijatelji smo to doživeli v živo
in doživetje je bilo nepopisno.
Na začetku nama je hrana delala kar velike preglavice, saj
nisva vedela kje je »pametno« jesti in pa predvsem kaj. Tako
sva prve dni velikokrat stokala »uuhh kako peče«, saj je njihova
hrana za nas preveč pekoča in drugačna. S časom smo se navadili
tudi na pekoče stvari in se naučili nekaj španskih besed, tako sva
lažje naročala jedi.
Najino potovanje se je bližalo koncu in tako tudi tekmovanje,
katero je postalo za pilote že prava muka. Takšno tekmovanje
zahteva od pilotov ogromno fizične kot tudi psihične moči!
Dušan je vsak dan dosegel dober rezultat in na koncu mu je
uspelo nemogoče – dosegel je odlično 3. mesto in tako stal na
zmagovalnih stopničkah skupaj s 1. uvrščenim Švicarjem in 2.
uvrščenim Francozom.
3. mesto pomeni tudi velik dosežek za celotno Slovenijo in
njeno promocijo v svetu!
Veselje v Slovenski ekipi je bilo nepopisno in polno čustev.

Predsednik društva Kajuh Blazinšek Karli čestita Dušanu
Orožu za osvojeno tretje mesto na svetu v letenju s padalom
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Košarkaši OŠ Vojnik na državnem prvenstvu
Naša šola je na športnem področju zelo aktivna. Pri starejših deklicah se je naša ekipa uvrstila že v polfinale državnega prvenstva.
Mlajše deklice pa smo se uvrstile že v polfinale področnega prvenstva.

Četrtfinale je potekalo v telovadnici OŠ Vojnik
Vsa tekmovanja se začnejo na medobčinskem prvenstvu. Pri
starejših deklicah se je turnir izvedel na Ljubečni, kjer je naša
šola osvojila prvo mesto v skupini in se s tem uvrstila v finale
tega tekmovanja.
Naslednji krog je bil finale medobčinskega prvenstva, ki
je potekalo na IV. Osnovni šoli Celje. Tam je naša ekipa, s
prepričljivo igro in dvema zmagama, postala medobčinska
prvakinja. Uvrstila se je naprej v polfinale področnega prvenstva,
ki je potekalo v dvorani Golovec. Na tem turnirju je vojniška
ekipa osvojila drugo mesto, rezultati pa so bili zelo tesni, saj je
vsaka izmed treh ekip enkrat zmagala in enkrat izgubila.

Pomembni napotki Robija Suholežnika in Mateje
Pri mlajših deklicah pa se je tekmovanje komaj začelo. Ekip
je manj kot pri starejših deklicah, zato se je tekmovanje začelo
kar s finalom medobčinskega prvenstva. Turnir je potekal na IV.
Osnovni šoli Celje, kjer je naša ekipa osvojila prvo mesto in se s
tem uvrstila naprej v polfinale področnega prvenstva.
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na šolo. To lahko povzroča
velik problem, saj usklajevanje treningov, šole in tekem ni mačji
kašelj. A s trudom in pridnim delom se lahko izpolnijo vsi cilji,
kar pa je tudi želja staršev in trenerjev. Ti nam stojijo ob strani v
težkih in dobrih trenutkih. Pomembna pa je tudi podpora ekipe,
ki je navsezadnje tudi zelo pomembna.

Spoštovanje, zaupanje, trud - pomembni za košarkaško ekipo
OŠ Vojnik
Naša ekipa se je z veliko sreče uvrstila naprej v finale
področnega prvenstva, ki je potekalo v Šmarju pri Jelšah. Tam
je spet osvojila zelo dobro drugo mesto, ki si ga je po trdem boju
res zaslužila. Z drugim mestom v finalu področnega prvenstva
pa se je naša ekipa uvrstila v četrtfinale državnega prvenstva. V
četrtfinale se je uvrstilo le 36 najboljših slovenskih ekip.
Letos zelo dobro pripravljena vojniška ekipa se je tudi v
četrtfinalu izkazala. Boljši rezultat pa je dosegla tudi zato, ker
je turnir potekal na domačem terenu, v naši šolski telovadnici.
Bila je druga, a se je vseeno uvrstila naprej v polfinale državnega
prvenstva. Torej med štiriindvajset najboljših ekip v Sloveniji,
kar pa je za ekipo izjemen dosežek. Polfinale državnega prvenstva
bo potekalo kmalu, takrat pa bo treba držati pesti, da bi se naša
ekipa uvrstila še naprej v finale državnega prvenstva, ki bi bil res
odličen dosežek.

Tekma v polnem teku
Spoštovanje, zaupanje, trud in trdo delo so pomembni za ekipo,
kot je naša, saj le enotnim uspejo takšni odlični dosežki.
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Plan tekem NK VOJNIK - prvo polletje
V mesecu marcu predvidene prijateljske tekme v okviru priprav na drugi del sezone 2011/2012 prvenstva lige golgeter v MNZ
Celje. Točni termini prijateljskih tekem bode objavljeni na facebook strani Nogometnega kluba Vojnik.

Spored tekem 2. Dela prvenstva:
- 11. KROG, 24. 3. 2012
- 12. KROG, 31. 3. 2012
- 13. KROG, 14. 4. 2012
- 14. KROG, 21. 4. 2012
- 15. KROG, 28. 4. 2012
- 16. KROG, 5. 5. 2012
- 17. KROG, 12. 5. 2012
- 18. KROG, 19. 5. 2012
- 19. KROG, 26. 5. 2012
- 20. KROG, 2. 6. 2012
- 21. KROG, 9. 6. 2012
NK ROGASKA GIC GRADNJE : VOJNIK
NK VOJNIK : PIVOVAR
ZALEC: VOJNIK
VOJNIK: MONS CLAUDIUS
VOJNIK : RADECE
KIVVRANSKO: VOJNIK
VOJNIK : KNK EKOD KOZJE
VOJNIK : NK ROGASKA GIC GRADNJE
PIVOVAR: VOJNIK
VOJNIK : ZALEC
MONS CLAUDIUS: VOJNIK
Po končani sezoni imamo junija tudi načrt za izpeljavo
nogometnega turnirja na travi velikega igrišča, ampak z igro po
širini na manjše gole z dvema igriščema hkrati. Na turnir se lahko

prijavi vsak, ki šteje več kot 16 let. Igra na lastno odgovornost.
Seveda z ustreznimi nagradami za zmagovalca. Za pijačo, hrano
ter zabavo poskrbi NK VOJNIK.

Eskov memorial
V spomin na Igorja Esa, ki je pustil izjemen pečat v preteklosti
nogometnega kluba Vojnik, bomo organizirali turnir v velikem
nogometu. Nastopila bi samo 4 povabljena moštva. Sistem
igranja polfinale, za tretje mesto in finale.

Treningi za skupini U8 in U10 potekajo v šolski
telovadnici Po naslednjem razporedu
pon in tor 16.00 - 17.30
čet 17.30 - 18.30
pet 16.30 - 18.00

Tekme za U8 in U10 - od 14.04. do 26.05.
14. 4. 2012
21. 4. 2012
28. 4. 2012
5. 5. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
26. 5. 2012

Prosto : Vojnik (1)
Pivovar (1) : Vojnik (1)
Mons Claudius (1) : Vojnik (1)
Vojnik (1) : ŠD Imeno (1)
KNK Ekod Kozje (1) : Vojnik (1)
Vojnik (1) : Prosto
Vojnik (1) : Pivovar (1)

Plan aktivnosti (turnirji):
turnir za ekipe U8, 31. 3. 2012
turnir za ekipe U10, 7. 4. 2012
turnir ekip U8, 2. 6. 2012
turnir ekip U10, 9. 6. 2012

Zgodovinski uspehi šolskih košarkaških ekip OŠ Vojnik
Ekipe šolske košarke uspešno tekmujejo in dosegajo uspehe v vseh kategorijah.
Začelo se je meseca novembra s starejšimi dečki in deklicami. Deklice so postale medobčinske prvakinje, dečki pa podprvaki.
Sledila sta polfinala področnega prvenstva, kjer so dečki osvojili prvo, deklice pa drugo mesto. Na finalu področnega tekmovanja so
dečki osvojili prvo mesto, deklice pa drugo mesto. Ta rezultat
je obe ekipi popeljal na četrtfinale državnega prvenstva. To
tekmovanje je organizirala naša šola. Ekipa deklic je osvojila
drugo mesto, dečki pa so zmagali! Obe ekipi sta se uvrstili
v polfinale državnega prvenstva, ki bo na sporedu sredi
februarja.
Po poteh starejših gredo tudi mlajši učenci in učenke. Na
medobčinskem prvenstvu za mlajše dečke in deklice sta
obe ekipi postali medobčinski prvaki! Polfinale področnega
tekmovanja bo v prvi polovici februarja.
Tudi ekipa ŠKL-ja se je uvrstila v četrtfinale tega tekmovanja.
Čestitke vsem igralcem in igralkam za dobre predstave.
Robert Suholežnik

Zmagovalci področnega tekmovanja
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Sprejem pri županu
V torek, 20. decembra 2011, je župan občine Vojnik Beno
Podergajs priredil svečani sprejem za uspešne športnike v občini
Vojnik. Tudi letos so bili na sprejem povabljeni mladi skakalci
SD Vizore, ki so se z veseljem odzvali povabilu. Nagrajeni so bili
ekipni državni prvaki v kategoriji dečki do 11 let (Blaž Potočan,
Filip Vranc, Karlo Vodušek, Luka Robnik), državna prvakinja
Špela Mastnak pri deklicah do 9 let in svetovni šolski prvak
Timi Zajc.

Timi Zajc
Poletna sezona je uspešno končana, naši orli pa že pridno
trenirajo za zimsko sezono. Verjamemo, da se bodo tudi
naslednje leto s svojimi uspehi  ponosno smehljali z odra
nagrajencev.
Nataša Robnik

Ekipni državni prvaki
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Sezona je zaključena,
rezultati so več kot odlični
Za mladimi skakalci SD Vizore je zelo uspešna poletna sezona
2011. Tudi to sezono jim je uspelo osvojiti kar nekaj odličnih
uvrstitev pri nas in izven naših meja.

Frankolovčanka Saša
Brezovnik na prvih
zimskih olimpijskih igrah
za mlade
Od 13. do 22. januarja 2012 so v Innsbrucku potekale prve
zimske olimpijske igre za mlade. V Avstrijo je potovalo 21
mladih slovenskih športnikov, med njimi tudi Saša Brezovnik iz
Frankolovega. Skupno je na prvih zimskih olimpijskih igrah za
mlade nastopilo 1058 športnikov iz 70 držav.

Ekipni državni prvaki
Odlična Špela Mastnak je osvojila naslov državne prvakinje,
osvojila je regijski pokal ter Alpe Adria pokal. Tretje mesto v
skupnem seštevku regijskega pokala in Alpe Adria pokala je
osvojila novinka Kaja Urbanija Čož.
V kategoriji D-10 je Karlo Vodušek suvereno osvojil regijski
pokal in drugo mesto v Alpe Adria. Na DP-10 pa je v močni
konkurenci osvojil 3. mesto in ekipi D-11 pomagal do naslova
državnih prvakov.
Odlično je celotno poletno sezono odskakal Luka Robnik,
ki je na DP osvojil naslov državnega podprvaka in ekipi D-11
pomagal do naslova državnih prvakov. Drugo mesto je osvojil
v seštevku regijskega pokala in tretje v seštevku pokala Alpe
Adria.
V kategoriji D-12 sta v močni konkurenci točke pridno
osvajala Martin Mastnak in Lovro Vodušek. Na DP-12 sta se
oba uvrstila med prvo deseterico, Lovro Vodušek pa je v pokalu
Alpe Adria osvojil odlično drugo mesto.
Timi Zajc je letos tekmoval z dve leti starejšimi skakalci
in se odlično odrezal na državnem prvenstvu D-14, kjer je
osvojil drugo mesto. Na mednarodnem tekmovanju Grand Prix
Garmishparten-kirchen pa je pometel s konkurenco in zmagal
tako posamezno kot tudi ekipno.
Odlično
so
nas
na
tekmovanjih zastopali naši
mladinci Jernej Klarič, Jani
Lackovič in David Grm. Slednji
pa je na pokalnem tekmovanju
D-18 v Kranju osvojil tudi
svojo prvo zmago.
Seveda
uspešno
veterani.

pa naše
zastopajo

Saša iz Frankolovega odločno po beli strmini
Saša je Slovenijo in domači kraj zastopala v alpskem smučanju
in nanizala nekaj odličnih rezultatov. V super kombinaciji je
osvojila 11. mesto, v veleslalomu 10. mesto, v slalomu pa 9.
mesto. S kančkom športne sreče bi lahko osvojila v slalomu eno
od medalj, saj je v drugem teku le za sedem stotink zaostala
za najboljšim časom, vendar je v prvem teku naredila večjo
napako, kar je zadostovalo za 9. mesto.
Odlični rezultati na igrah v tirolski prestolnici so Saši
vlili dodatno motivacijo za trdo delo in predanost alpskemu
smučanju. S takšnim pristopom in življenjsko voljo jo bomo
nekoč zagotovo gledali tudi na članskih olimpijskih igrah.
Tjaša Podergajs

barve
tudi

Nataša Robnik

Luka Robnik,
državni podprvak

Šport

1. tekma za štajersko-koroški pokal,
Skakalni center Vizore
25. januarja 2012 smo v našem skakalnem centru v Vizorah otvorili zimsko sezono za štajersko-koroški pokal. Tekme se je udeležilo
kar 48 mladih skakalcev in skakalk iz Velenja, Zagorja ob Savi, Ljubnega ob Savinji, Šmartnega na Pohorju, SD Čaplja in Vizor.
Skakali so na skakalnicah HS 15, HS 28 in HS 37, v različnih
starostnih kategorijah   :
•

cicibani in cicibanke do 9 let,

•	 dečki do 10 let,

10. MASTNAK MARTIN - SD Vizore, 173,4 točk

Deklice do 13 let, HS 37:
•

FRICELJ TANJA - SSK Ljubno BTC, 176,6 točk

•

deklice in dečki do 11 let,

Dečki do 13 let, HS 37:

•

dečki do 12 let,

•

OSTERC ALJAŽ - SSK Velenje, 210,8 točk

•

deklice in dečki do 13 let.

•

VRHOVNIK VID - SSK Velenje, 204,7 točk

Rezultati :

•

BRECL GAŠPER - SSK Velenje, 187,7 točk

Cicibanke do 9 let, HS 15:

Vsem mladim orlom čestitke za dolge in lepe skoke,
organizatorju pa čestitke za odllično pripravljene skakalnice
in odlično organizacijo!

•

MASTNAK ŠPELA - SD Vizore, 173 točk

•

AČKO ERIKA - SSK Šmartno na pohorju, 102 točki

Cicibani do 9 let, HS 15:
•

LIPOVŠEK ROČNIK MIHA - ŠD Čaplja, 192,5 točk

•

ROŠER VID - SSK Mislinja, 184,5 točk

•

PRESEČNIK LENART - SSK Ljubno BTC, 183,5 točk

Deklice do 11 let, HS 15:
•

SLAMEK PIA - SSK Velenje 192 točki

•

URBANIJA ČOŽ KAJA - SD Vizore, 185,5 točk

•

BRECL JERNEJA - SSK Velenje, 181 točk

Dečki do 10 let, HS 28:
•

VODUŠEK KARLO - SSK Ljubno BTC, 211 točk

•

AČKO SANDI - SSK Šmartno na Pohorju, 188,9 točk

•

PRESEČNIK JERNEJ - SSK Ljubno BTC, 170,9 točk

Dečki do 11 let, HS 28:
•

ROBNIK LUKA - SD Vizore, 219,5 točk

•

AČKO PRIMOŽ - SSK Šmartno na Pohorju, 208,9 točk

•

BOMBEK JAN - SSK Velenje, 203,2 točki

•

VRANC FILIP - SD Vizore, 193,6 točk
9. POTOČAN BLAŽ - SD Vizore, 181,5 točk

Dečki do 12 let, HS 37:
•

ZAJC TIMI - SD Vizore, 239,5 točk

•

JELEN OŽBEJ - SSK Velenje, 228 točk

•

JELEN ROK - SSK Velenje, 223,5 točk

Nataša Robnik
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Orli iz Vizor
Orli iz Vizor so zimsko sezono začeli z zmagami in odličnimi
uvrstitvami med najboljše

Teniški klub Vojnik sezona 2011
V Teniškem klubu Vojnik smo tudi v letošnji sezoni z veseljem
ponovili začetne teniške tečaje za otroke starostne skupine od 6 let
do 20 let, saj je tudi tokrat bilo veliko zanimanje s strani staršev
in interes otrok, ki so želeli preživeti počitnice v športnem duhu.

10-urne tečaje smo izvajali prve tri tedne v mesecu juliju, v
dopoldanskem času. Otroci so spoznali in osvojili osnove gibanja
in osnove teniških udarcev skozi animacijo različnih igralnih vaj
in teniške igre, za katero sta poskrbela trenerja, Sebastjan Leber in
Gorazd Štor, oba dolgoletna igralca in ljubitelja tenisa.

Jernej Klarič v zraku
Nabiranje moči in kondicije v telovadnici se je očitno
obrestovalo, saj so naša dekleta in fantje že takoj na začetku
pokazali, da so še vedno tam, kjer so končali lansko sezono - na
vrhu.
Že v sredini januarja so naši mladinci v Mislinji odskakali
odlično: Grm David je na pokalni tekmi osvojil odlično 2.
mesto, uspeh je s 6. mestom dopolnil Klarič Jernej, Lackovič
Jani je bil 21.
Že naslednji dan je bil Jernej ponovno odličen 6., Jani je bil
19. Na žalost pa to ni bil srečen dan za našega Davida, saj se
mu je pri prvem skoku v konkurenci v zraku odprla smučka in
je grdo padel. Zaradi pretresa možganov in odrgnin po obrazu
je moral nekaj dni odležati v bolnišnici, seveda mu vsi skupaj
želimo hitro okrevanje.

Tečaja se je udeležilo 30 otrok, različne starosti, katerim smo
poizkušali z raznolikostjo programa priučiti osnove igranja
tenisa. V ospredju je še vedno druženje in povezovanje otrok
ter kvalitetno preživeti prosti čas. Veliko otrok se je nad igro
tenisa navdušilo in z njo nadaljevalo. V teniškem klubu smo bili
presenečeni z udeležbo ter odzivom otrok in staršev, tako bomo
v sam program društva za prihodnje vključili tudi šolo tenisa
za otroke. Teniška šola poteka večinoma v skupini prav zaradi
druženja in sodelovanja skozi vso sezono.
Letošnjo sezono smo izvajali tudi osnovne in nadaljevalne
tečaje za odrasle, za katere lahko trdimo, da so vsi udeleženci
presenetili s svojo vztrajnostjo in osvojenim znanjem.
Za nami bo kmalu še ena uspešna sezona za katero so predvsem

Teden dni kasneje je Jernej v Kranju osvojil 5. in 6. mesto,
Jani je bil 16. in 18.
25. januarja 2012 so v Vizorah zimsko sezono odprli tudi naši
mlajši skakalci in skakalke. Tekma je štela za skupni seštevek
Štajersko - Koroškega pokala. Naši deklici Mastnak Špela in
Kaja Urbanija Čož sta začeli odlično. Špela je suvereno zmagala,
Kaji pa je do zmage zmanjkalo le nekaj točk in je na koncu
osvojila odlično 2. mesto.
V kategoriji dečki do 11 let in dečki do 12 let sta Luka Robnik
in Timi Zajc pometla s konkurenco, saj sta oba zmagala z razliko
več kot desetih točk. Ekipni uspeh so dopolnili Filip Vranc s 4.,
Blaž Potočan z 9. in Martin Mastnak z 10. mestom.
Vsem skupaj še enkrat iskrene čestitke.
Nataša Robnik
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poskrbeli zvesti člani kluba s svojimi rezultati, dobro voljo pri
vključevanju v izvajanje programov ter vzdrževanju in urejanju
igrišča z okolico. Zahvala gre tudi našim sponzorjem in občini
Vojnik, saj nam brez njih ne bi uspelo.
Simona Matko,
predsednica

Splošno

Kam z oblačili, ki jih ne
potrebujemo več?
K razmišljanju o pomoči ljudem v stiski in zlasti o podarjanju oblačil organizaciji Karitas, me je pred nedavnim
spodbudila debata v skupini ljudi, med katerimi je bilo tudi nekaj »vsevedov«, ki so o tej in podobnih humanitarnih
organizacijah znali veliko povedati, na žalost večino slabega. Vprašala sem se, ali so morda že komu podarili kaj od
tistega, kar je bilo v njihovih omarah ali kjerkoli v hiši odveč, a še uporabno. Glede na njihove izjave sem predpostavljala,
da je takšna »roba« pristala v smetnjakih, saj je to najkrajša pot, da se znebiš odvečnih stvari.
Na srečo je med nami ljudi, ki mislijo drugače od zgoraj
omenjenih, precej več. Eni pomoč ljudem v stiski stalno
prakticirajo, pa naj bo to v soseski, v domačem kraju,
med znanci ali preko organizacij neznanim prejemnikom
pomoči. Obstajajo pa tudi drugi, ki bi želeli marsikaj
podariti, pa ne vedo kam in kako. Neredko se zgodi, da
pri poizvedovanju dobijo izkrivljene informacije. Ker
župnijske Karitas, ki aktivno delajo v vseh treh krajevnih
skupnostih občine Vojnik, rabljenih oblačil praviloma ne
zbirajo, smo se o tem pogovarjali z generalnim tajnikom
Škofijske Karitas Celje, Matejem Pirnatom.
Pirnat pravi, da v zadnjem času razdelijo več oblačil kot
v preteklih letih, zato se zanje vedno priporočajo. Večkrat
jim primanjkuje moških oblačil, več povpraševanja kot
ponudbe je tudi pri posteljnini, brisačah in kuhinjskih
krpah. Zelo malo zberejo tudi spodnjega perila, kar
je nekako samoumevno, imajo pa na srečo kar nekaj
trgovin, ki odstopajo neprodane zaloge novega perila.
Neredko lahko slišimo, da Karitas ob prevzemu oblačil
zahteva potrdilo iz čistilnice. Pirnat to odločno zanika,
potrdila ne zahteva nihče. Prosijo pa, naj bodo oblačila
uporabna, oprana, zašita in takšna, da bi jih tudi še sami
kdaj oblekli, pa jih iz različnih razlogov ne moremo.
Enako velja za rabljeno obutev. Vsem nam je namreč
samoumevno, da npr. sorodnikom ali znancem damo
le oprana oblačila, zato ravnajmo enako tudi, ko gre za
neznane prejemnike. Gre namreč za ohranjanje osnovnega
človeškega dostojanstva in spoštovanja sočloveka. Četudi
je nekdo v še ne vemo kako veliki stiski, mu ne moremo
ponuditi umazanih oblačil. Za prosilce je dovolj težko že
to, da morajo prositi za pomoč, zlasti če prosijo v domačem

okolju. Pirnat dodaja, da v cca 90 odstotkih prejmejo
sprejemljiva oblačila in so zanje darovalcem zelo hvaležni.
Približno desetina pa jih je neuporabnih, ker so preveč
iztrošena, raztrgana ipd. in takšna največkrat »zaidejo« na
Karitas ob sezonskem pospravljanju omar. Tega ne morejo
dati naprej in zato pač pristane na smetišču, kar predstavlja
breme tudi za Karitas. Možnost uporabe za drug namen
oz. predelave neuporabnega tekstila vidijo sicer v uvajanju
socialnega podjetništva, če bo le zaživelo. Takšen interes
med nekaterimi podjetniki že obstaja.
Ker v javnosti kroži tudi pravilo, da Karitas deli pomoč
ljudem po verskem prepričanju, Pirnat tudi to odločno
zanika. Nasprotno, pri dodeljevanju pomoči Karitas ne
izključuje nikogar, njihove pomoči so enako deležne vse
kategorije ljudi. Drži pa, da morajo biti pazljivi, kdo je
pomoči res potreben, da ne pride do zlorab. Če imate doma
oblačila, ki jih ne boste več nosili in jih je škoda zavreči,
pa ne veste kam z njimi, pokličite na župnijsko ali direktno
na Škofijsko Karitas Celje (tel.: 059 080 370; e-naslov:
info@karitasce.si). Z veseljem vas bodo napotili, kje in
kdaj jih lahko oddate. Število prosilcev pomoči, tudi zaradi
gospodarske krize, iz dneva v dan narašča. Ker celjski
Karitas dela tudi z Makedonijo (tam so stiske še hujše
kot pri nas), je samo lani v to državo odpeljal 3 konvoje
različnih pomoči, med njimi 2/3 oblačil.
Torej, pomoči ni nikoli preveč. Karitas pa z mislijo J.
H. Newmana: »Raje se otresimo čezmernega govorjenja,
naj sveti naša luč pred ljudmi po naših dobrih delih!«, vse
prijazno vabi k dobrodelnosti.
Sonja Jakop

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
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Prireditve
PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
FEBRUAR
sreda,
29. februar 2012
ob 18. uri

Vinogradniško vinarsko društvo prireja predavanje z naslovom »Rastlinski škodljivci«,
kjer bo predaval predavatelj I. Škerbot v prostorih Občine Vojnik.

MAREC
petek,
2. marec 2012
ob 18. uri
četrtek,
8. marec 2012
ob 19.30 uri
sobota,
10. marec 2012
19. uri
sobota,
17. marec
ob 5. uri
sobota,
17. marec 2012
ob 19. uri
četrtek,
22. marec 2012
petek,
23. marec 2012
ob 16.30 uri
sobota,
24. marec 2012
ob 8. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja redni letni občni zbor v Osnovni šoli Vojnik.
Območna revija malih pevskih skupin »Nocoj je lep večer«,
ki jo prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
PGD Lemberg prireja redni letni občni zbor v prostorih gasilskega doma.
Turistično društvo Frankolovo prireja jutranji pohod na Špičasti vrh.
Zbor pri Pristovškovem križu nad Tomažaki, Lipa 6, Frankolovo.
Vokalna skupina »inspiritu« prireja letni koncert v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku.
Kulturno umetniško društvo Nova Cerkev in Podružnična osnovna šola Nova Cerkev prirejata
prireditev ob materinskem dnevu v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.
Kulturno umetniško društvo Nova Cerkev in Turistično društvo Nova Cerkev
prirejata branje Biblijskih zgodb v kašči Nova Cerkev.
Čistilna akcija »Očistimo Slovenijo 2012«.

sobota,
24. marec 2012

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Volovjo reber – Kozlek.

sobota,
24. marec 2012

Turistično društvo Nova Cerkev organizira komedijo v izvedbi
KUD Veseli oder iz Velike Nedelje v telovadnici POŠ Nova Cerkev.

nedelja
25. marec 2012
ob 16. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek prireja prireditev Ostanimo prijatelji
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.

nedelja,
25. marec 2012

Turistično društvo Nova Cerkev organizira komedijo v izvedbi
KUD Veseli oder iz Velike Nedelje v telovadnici POŠ Nova Cerkev.

petek,
30. marec 2012

Društvo Talon prireja izlet v Beograd in Novi Sad.

APRIL
ponedeljek,
2. april 2012
ob 16. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje vzorcev vin za ocenitev.
Zbiranje bo potekalo v društveni kleti od 16. do 18. ure.
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Prireditve
torek,
3. april 2012
ob 14. uri
ponedeljek,
9. april 2012
ob 10. uri
sobota,
14. april 2012
19. uri
nedelja,
15. april 2012
ob 14. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira ocenjevanje vin
v Kulturnem domu Vojnik.
Turistično društvo Frankolovo prireja velikonočni pohod na Stolpnik.
Odhod izpred cerkve na Frankolovem.
Moški pevski zbor KUD Vojnik prireja letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.
Turistično društvo Frankolovo prireja tradicionalni Cvetlični sejem
v parku pri graščini na Frankolovem.

sobota,
24. april 2012

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Kriško goro – Tolsti vrh.

nedelja,
29. april 2012

Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni pohod Vojnik – Šentjungert.

konec aprila 2012

Kulturno umetniško društvo Nova Cerkev prireja Lutkovno predstavo za odrasle »Dejanje brez besed«,
v izvedbi Lutkovnega gledališča MOMENT iz Maribora .

SEZNAM KONCERTOV V LETU 2012
DRUŠTVO/ZBOR/
DOGODEK

DATUM

12.2.2012 – Valentinov
koncert

PGD Lemberg prireja redni letni občni zbor v prostorih gasilskega doma.

KUD Dobrna

Kulturni praznik

Javni sklad za kulturne
dejavnosti
Vokalna skupina
Inspiritu
KUD Nova Cerkev in
POŠ Nova Cerkev
Prireditev Ostanimo
prijatelji

7.2.2012 – prireditev ob Kulturnem prazniku
12.2.2012 – prireditev ob Slomškovem letu in ob kulturnem prazniku (mešani, moški, otroški pevski
zbor, godba, rogisti in predstavitev Slomškovih in Prešernovih pesmi); sodelovanje z Občino Vojnik
8.3.2012 – revija malih vokalnih skupin
17.3.2012 – letni koncert
22.3.2012 – prireditev ob materinskem dnevu
25.3.2012

Moški pevski zbor Vojnik 14.4.2012 – letni koncert
Osnovna šola Vojnik

20.4.2012 – srečanje pevskih zborov v Novi Cerkvi

KUD Dobrna

5.5.2012 – srečanje zborov

Javni sklad za kulturne
dejavnosti
Moški pevski zbor Nova
Cerkev
Pevski zbor Društva
upokojencev Vojnik
Moški pevski zbor
Frankolovo
KUD Socka

11.5.2012 – revija pevskih zborov v Celju
19.5.2012 – 40 let MPZ Nova Cerkev
20.5.2012 – letni koncert
26.5.2012 – letni koncert
24.6.2012 – Socka poje, pleše in igra

Slomškovi kulturni dnevi 30.9.2012 – koncert Slomškovih pesmi, cerkev sv. Jerneja v Vojniku
Zaključek Slomškovega
leta
Pevski zbor Društva
upokojencev Vojnik

25.11.2012 – Frankolovo – Gojka
2.12.2012 – koncert


   
      
  

AKCIJSKE
CENE KRITIN :
BRAMAC,
TONDACH,
CREATON

Ugodne cene šitnikov
za kolena, usnjenih
delovnih rokavic …

Gradbeni materiali,
od priznanih
proizvajalcev po
izjemno ugodnih
cenah in možnosti
dostave na dom ali
gradbiše!

Ugodne cene izolacijskega
fasadnega sistema:
stiroporja, lepil, mrež …
PRODAJA RABLJENIH
KAMIONOV, GRADBENEGA
MATERIALA, CEVNEGA
ODRA, KOVINSKIH
PODPORNIKOV,
SAMOKOLNIC …

