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Glasilo Občine Vojnik

Beseda urednika
ki so bile organizirane na občinski ravni.
Posebej izpostavljamo čistilno akcijo, v
kateri smo se ponovno dokazali, da smo
odgovorni do narave, saj je bila udeležba
večja kot lansko leto. Izkazali so se tudi
otroci, ki so preko šol in vrtca organizirano
pristopili k čiščenju svojega okolja.

Pred nami je nova številka Ogledala.
Že na začetku moram opozoriti, da vseh
prispevkov zaradi pomanjkanja prostora
nismo objavili, so pa vsi na spletu www.
mojaobcina.si/vojnik. Tam je tudi več
slikovnega materiala in prilog.
Tokrat poročamo o zaključnih fazah
investicij, zaključnem računu proračuna
občine Vojnik, posebej pa bi poudaril
na objavljene razpise. Vrstili so se občni
zbori društev o katerih poročajo naši stalni
dopisniki. Na kulturnem področju pa je
bilo kar nekaj prireditev. Povzeli smo tiste,

Naj vam bo ta številka Ogledala v
prijetno branje, dopisnikom se zahvaljujem
za njihove prispevke, za tiste, ki pa niso
objavljeni v tem glasilu, pa vabim, da si jih
ogledate na spletu.
Velikonočni prazniki so sicer že za
nami, vendar vam kljub temu želim VSE
DOBRO.

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
21. maja 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 21. maju,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
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:
Pomladno prebujanje
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Prosimo vse zainteresirane, da razpis preberejo in se skrbno
prijavijo. Vsaka prijava pomeni »denar«, kasnejše spremembe
ne bodo mogoče.
V tem časopisu pa bodo tudi razpisi za kmetijstvo in razvoj
podeželja ter turizem.

NE SPREGLEJTE!

1. Naša občina je bila skupaj s podjetjem Prims iz Ljubljane
ustanoviteljica oz. začetnica spletnega portala »moja
občina.si«. Kot uporabnica tega spletnega portala, je bila
tako občina Vojnik, tudi prva v Sloveniji, ki je začela izdajati
spletno glasilo. (Local PRESS)
Pri tem ima Jure Vovk največ zaslug, da to spletno Ogledalo
tako dobro živi in da se občina tudi na tak način predstavlja,
seznanja občane in predvsem obvešča. Ob obletnici delovanja tega
podjetja so se spomnili našega urednika, ki je napisal daleč največ
prispevkov v naši občini (poleg uprave in nekaterih posameznikov)
in s tem odločilno pripomogel k večji spletni razpoznavnosti
občine Vojnik, ter so se mu na poseben način zahvalili za njegov
prispevek.

Čestitamo tudi iz občine Vojnik.
2. Občinski prostorski načrt (OPN), še vedno nismo povsem
dokončali. Dobili smo presojo dodatnih predlogov posegov v
kmetijska zemljišča in ker je večina zavrnjenih, smo zaprosili
ustrezne službe na ministrstvu še za zadnji razgovor. Na njem
bomo ponovno poskušali dobiti potrditev za tiste najbolj
logične in nujne predloge, ki bi koristili našim občanom in
pri tem, po naši oceni, ne bi delali škode v prostoru. Sledi
postopek zaključitve v naslednjih nekaj mesecih.
3. V tem Ogledalu je kar nekaj razpisov: kultura, šport in
sociala. Za »druga društva« bo razpis v naslednjem Ogledalu.
Panorama občine Vojnik
Foto: J.Vovk
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4. Občina si prizadeva za izvedbo različnih projektov, kot
so kanalizacije in vodovodi, ceste in drugo (ravno v tem
zadnjem času še pospešeno). Za izvedbo le-teh potrebujemo
služnostne pogodbe in pogodbe o brezplačnem odstopu
do zemljišč. V zvezi s tem smo na občini veseli, da občani
razumete, da je javna infrastruktura potrebna ravno za vas
in izboljšanje okoljskega in splošnega standarda. Zato je
pomembno, da brezplačno odstopate potrebna zemljišča
za javno dobro. Vsekakor se s projektanti trudimo, da trase
potekajo tako, da so posegi v zemljišča najmanj moteči. Če se
le da, upoštevamo tudi vaše predloge. Hvala še enkrat za vaše
sodelovanje.
5. Zanimivo, da je še kar nekaj strahu v zvezi z izgradnjo
novega vrtca v Vojniku; predvsem v smislu dokončanja in
kdaj imamo roke za dograditev. Dela še vedno potekajo, kar se
tudi vidi, začeli bomo urejevati tudi okolico in če bo šlo s tem
tempom dalje, računamo na uporabno dovoljenje v juniju. Ker
pa so v gradbeništvu velike težave, se lahko še kaj zavleče,
vendar zadnji roki, ki so predvideni za začetek šolskega leta,
pa le naj ne bi bili problematični.

Beseda župana
6. Za telovadnico s strani države, še vedno nimamo potrditve
o sofinanciranju.
7. Protipoplavni ukrepi v Vojniku se končujejo: to je
pravzaprav dokončanje projekta začetega v letu 1998 in
nadaljevanega v letu 2008. Ob delih, ki se izvajajo v Vojniku
se oglašate krajani spodnjega Arclina, ki ste v skrbeh zaradi
čiščenja in širjenja struge reke Hudinje. Kot sem že večkrat
omenil, sedaj pa to lahko tudi potrdim, da je tudi za celovit
projekt »Protipoplavni ukrepi na povodju reke Savinje» izbran
izvajalec, pa tudi pogodba je že podpisana s strani resornega
ministrstva. V tem projektu pa veste, da je sestavni del tudi
ureditev Hudinje v Arclinu in še dva projekta iz naše občine.
Trudili se bomo, da bodo naši projekti čim prej na vrsti. Vas
pa bomo prosili, da tvorno sodelujete pri služnostih in ostalih
zadevah, ki so povezani z zemljišči.

8. Prireditveni paviljon Frankolovo in mrliška vežica v
Črešnjicah pa bosta končana v naslednjih tednih, o čemer
pa lahko več preberete v tej številki.

In ob koncu še ZAHVALA! Čistilna akcija je po zaslugi predvsem
vas, ki čutite z naravo, ki ste pripravljeni kaj storiti za skupno dobro,
odlično uspela.
Veliko vas je bilo vključenih iz vrtcev, šol, društev, KS-ti,
posameznikov, različnih družin aktivov … in še bi lahko našteval.
Toda več o tem je v fotografiji obeležil Jure in zapisala Irma.
Moja dolžnost pa je, da se vsem iskreno zahvalim, kajti takšne
udeležbe, vneme in skrbi tudi za odstranitev še kakšnih manjših
črnih odlagališč, kot ste jo pokazali tokrat, pa že dolgo ni bilo.

ISKRENA HVALA VSEM.
Prihaja čas odločitev tudi na nivoju države, glede sofinanciranja
posameznih projektov. Upam, da bodo potrdila o podpori prišla čim
prej, da bomo lažje uspešno zaključili in uresničili letošnji proračun.
Beno Podergajs,
župan občine Vojnik
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Strokovne službe

Zaključni račun proračuna
občine Vojnik za leto 2011
Zaključni račun proračuna za leto 2011 je bil sprejet na 13. seji občinskega sveta dne, 29. marca 2012.
REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2011

in odplačala glavnice za
obstoječe kredite v višini
177.277 EUR, stanje
zadolženosti konec leta
znaša 2.082.200 EUR.

V letu 2011 so se
namenila sredstva
za naslednje glavne
investicije:
- center kulture in
ustvarjalnosti v KUD
Vojnik (155.616 EUR),
- izgradnjo
nizkoenergetskega vrtca
Vojnik (569.822 EUR),
Proračun za leto 2011 je bil sprejet na
4. seji občinskega sveta dne, 22.12.2010
(Ur.l. RS št. 110/2010). Med letom sta bila
sprejeta dva rebalansa proračuna, in sicer:
Odlok o rebalansu proračuna Občine
Vojnik za leto 2011, ki je bil sprejet na 7.
seji občinskega sveta, dne 31.5.2011 (Ur.l.
RS št. 48/2011) in Odlok o rebalansu
proračuna Občine Vojnik za leto 2011,
ki je bil sprejet na 10. seji občinskega
sveta, dne 24.11.2011 (Uradno glasilo
slovenskih občin 29/2011).

Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
Rezultat naštetih bilanc predstavlja
presežek odhodkov nad prihodki v višini
84.371 EUR, ki se financira iz sredstev na
računu iz leta 2010.
Občina se je v letu 2011 dolgoročno
zadolžila v višini 185.000 EUR (za
izgradnjo mostu v Višnji vasi ter za
izgradnjo vodovodov Hrenova in Jankova)

- izdelavo projekta za
telovadnico v Vojniku
(91.638 EUR),
- asfaltiranje cest (290.178 EUR),
- izgradnjo mostu v Višnji vasi
(108.887 EUR)
- izgradnjo zbirnega centra v Vojniku
(230.176 EUR),
- izgradnjo kanalizacije Arclin
(26.031 EUR) in izgradnjo kanalizacije
ob protipoplavnih ukrepih v Vojniku
(49.911 EUR),
- izgradnjo čistilne naprave in
kanalizacije v Frankolovem
(354.281 EUR),
- obnovitvene investicije v vodovode,
čistilne naprave, kanalizacije,
odlagališča odpadkov (289.774 EUR),
- izgradnjo vodovoda Hrenova
(71.591 EUR) in vodovoda Jankova
(56.885 EUR),
- obnovo vodnjaka v trgu Vojnika
(28.391 EUR),
- izdelavo občinskega prostorskega načrta
(41.500 EUR),
- prireditveni paviljon Frankolovo
(23.385 EUR),
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Strokovne službe
Prihodki

7.809.967

Odhodki

7.901.122

- nakup stanovanja Frankolovo
(40.307 EUR),

Davčni prihodki

5.384.875

Tekoči odhodki

2.290.180

- nakup zemljišč (102.664 EUR) in
- investicije v prostovoljna gasilska društva (42.900 EUR).

Nedavčni prihodki

900.648

Tekoči transferi

2.648.274

Kapitalski prihodki

57.039

Investicijski odhodki

2.869.815

Transferni prihodki

1.467.405

Investicijski transferi

92.853

Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni
strani občine.
Irena Špegel Jovan

Gradnja nizkoenergetskega
vrtca Vojnik
Gradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik zaradi težav v samem začetku gradnje ne poteka po terminskem planu.
V tem času se na objektu izvajajo naslednja dela: izvedba
strojnih inštalacij – razvodi ogrevanja, prezračevanja in
vodovoda, polaganje sistemskih plošč, elektro inštalacije
– kabliranje, izvedba prebojev za instalacije, krpanje za
inštalacijami, izvedba fasade.
Sledi še dodelava notranjih prostorov: keramika, stropovi,
tlaki in oprema.
Zunanjo ureditev vrtca Vojnik bosta opravljala dva izvajalca
in sicer: CM Celje in GP Radlje.
Izvajalec CM Celje je v tem mesecu predložil nov terminski
plan, ki določa nov termin končanja gradnje: junij 2012.
Projekt zajema izgradnjo 1367,5 m2 novih površin: pritličju
11 igralnice, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore,

večnamenski prostor / športno igralnico, kuhinjo, gospodarske
in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter
komunikacijski del etaže.
Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom
Savinjske regije 2007-2013. Investicija je projektirana v skladu
s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.
93/08 in 47/09). Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral
kot energetsko učinkovit objekt. Delež sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 807.492,00 EUR.
Želimo in upamo, da bodo zaključna dela potekala po
terminskem planu in da bodo otroci vrtca Mavrica z novim
šolskim letom pod eno streho.
Vesna Poteko, mag.

Foto: J.V.
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Strokovne službe
Obnovljena mrliška vežica
v Črešnjicah
Z obnovitvijo mrliške vežice v Črešnjicah smo pričeli v mesecu
novembru 2011.

Zmanjšanje porabe
pitne vode
Celjsko javno podjetje Vodovod–kanalizacija obvešča
uporabnike vodovodnega sistema Frankolovo – Kapelca,
oskrbovane iz vodnega vira Kapelca na Lipi pri Frankolovem,
da zaradi sušnega obdobja in zmanjšane izdatnosti vodnega
vira Kapelca, do nadaljnjega velja omejitev uporabe pitne vode
za zalivanje rastlin, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov.
Omejitev velja za naselja Lipa pri Frankolovem, Dol pod Gojko,
Beli potok, Lindek, Rakova steza, Zabukovje, Stražica, Straža
pri Novi Cerkvi, Straža pri Dolu, Novake in Trnovlje pri Socki.

Obnova mrliške vežice Črešnjice
Dela, ki jih izvaja podjetje ODER d.o.o. so v zaključni
fazi. Vrednost del znaša 35.000,00 EUR. Obnovitvena
dela zajemajo ureditev notranjih zidov, obnova estrihov,
zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava keramike in ureditev
nadstreška. Dela bodo končana do konca meseca marca 2012.

Poudarjajo, da omejitev uporabe zaradi suše velja samo za
navedena naselja, medtem ko v ostalih vodovodnih sistemih
omejitev uporabe ni potrebna.
Uporabnike prosijo za razumevanje.
mag.Marko Cvikl,
univ. dipl. inž. grad. direktor

Vesna Poteko, mag.

Brihto

Z ovčko
na
varne & zabavne & poučne nepozabne počitnice
Z Brihto na počitnice,
KGZS-Zavod CE, Mojca Krivec, vodja projekta

V projektu smo najprej seznanili ponudnike s projektom ter zanje izvedli par delavnic. Nastali so zanimivi programi aktivnega preživljanja
počitnic na naših kmetijah: vikend paketi za družine z otroki, aktivni teden za otroke med počitnicami na dveh kmetijah ter vrsta kratkih in
celodnevnih programov spoznavanja in doživetij na podeželju.
Vabimo tudi vas, dragi bralci, da si morda vzamete kak popoldan med tednom ali sobotno dopoldan, da s svojimi otroki ali vnuki obiščete
kmetije v naši okolici ter tako otrokom omogočite pristen stik z živalmi in doživetja v naravi. Na nekaterih kmetijah se lahko dogovorite tudi
za praznovanje rojstnega dne vašega otroka.
Več informacij lahko najdete na www.raznolikost –podezelja.si.
Za vse, ki si morda ne morete privoščiti dragih počitnic ali pa le iščete priložnost, da bo vaš otrok teden dni med počitnicami preživljal aktivno,
brez vašega spremstva, je kot nalašč paket na kmetiji Župnek pri Vojniku, ki se bo odvijal med 2. in 6. julijem letos. Za informacije
pokličite na 040 665 538. Drugi program pa bo na kmetiji Pr’ Pirc v začetku julija. Za informacije pokličite na 031 704 930.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja • Evropa investira v podeželje

www.raznolikost –podezelja.si.

Kdo je sploh Brihta? Je črna ovčka, ki je silno brihtna. Ker je radovedna, ustvarjalna in družabna. In ker so takšni tudi naši otroci, vabi otroke
in družine z otroki na aktivno preživljanje počitnic na kmetijah, na podeželju.

Akcija

Očistili smo Slovenijo
in svet 2012
Pa smo jo očistili, Slovenijo, pa tudi občino Vojnik.
Društvo ekologov brez meja, je že lani določilo datum dneva ponovne vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo in svet 2012. Končno
je prišla dogovorjena sobota, 24. marca 2012. V naši občini, ki čistilne akcije organiziramo že od nastanka občine, se je istočasno
odvijala tudi občinska čistilna akcija.

Skupinska fotografija KS Vojnik
Z odprtjem zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v
Vojniku, spomladi 2010, je našim občanom dana možnost, da
lahko dva dni v tednu, ob četrtkih od 15. do 19. ure in ob sobotah
od 8. do 12. ure, štirikrat letno, brezplačno, odpeljejo odpadke
v ta center. In prav zato, da bi občani lahko počistili tudi »pred
svojim pragom«, je bil zbirni center v tednu pred akcijo odprt
vsak dan popoldne. Posebnost letošnje akcije pa je bila prav v
tem, da so se odpadki zbirali ločeno v različne barve vreč in ne
več v kontejnerje.

Grabljice, grabljice, ve ste naše prijateljice
lepi in čisti. Udeleženci so akcijo zaključili z golažem, ki so ga
skuhali preverjeni kuharji iz vseh treh krajevnih skupnosti. Da je
bil dober, o tem ni dvoma.
Že v petek, 23. marca, 2012 so v akciji sodelovali šolarji obeh
centralnih in treh podružničnih šol ter obeh vrtcev, skupaj torej
1150 otrok. V soboto, 24. marca pa je v akciji sodelovalo ca 415
ljudi, med njimi so bili tudi skavti in skupina otrok ter ca 40
društev, organizacij, skupin iz vasi in posameznih prostovoljcev.
Po posameznih KS-ih pa je bilo v Vojniku ca 170 udeležencev,
v Novi Cerkvi 180 in na Frankolovem 65. Popolnoma ali delno
smo očistili 8 črnih odlagališč, skupaj pa smo olajšali naravo za
najmanj ca 30 ton.

”Joškova banda” zamenjala instrumente
Množica vabil, plakatov, letakov ter sporočil po radiu in TV,
tako Ekologov brez meja, kot tudi naših, je obrodila sadove.
Pisana množica članov društev, organizacij, skupin iz vasi
in prostovoljcev, se je v soboto, 24. marca zbrala na vnaprej
dogovorjenih zbirnih mestih, v vseh treh krajevnih skupnostih.
Po pozdravu predsednikov KS, ga .Lidije v Vojniku, g. Slavka v
Novi Cerkvi in g.Dušana na Frankolovem, prejemu navodil, kaj
zbiramo v določene barve vreč, ki so jih udeleženci tudi dobili
in rokavic, so dobre volje krenili na delo. Kmalu so se vreče
začele polniti. V sodelovanju z našimi sodelavci iz režijskega
obrata »skrb za okolje«, sodelujočih prostovoljcev, ki so se akcije
udeležili s traktorji in avtomobilskimi prikolicami ter podjetjem
Simbio, smo jih v večji meri sproti odvažali. Seveda je nekaj
ostalo še za v ponedeljek, vendar pa so bili centri krajev v nedeljo

Lovci in njihov plen
Iskrena hvala vsem, ki vam ni vseeno, kako se počuti narava
pod težo odpadkov. Hvala, da ste prisluhnili in žrtvovali 1 dan
za skupno dobro. Hvala, da ste se v tako lepem številu udeležili
akcije. Kakšne »zaklade« smo odkrili v grmovju, potokih, rekah
in gozdovih, pa je lepo vidno iz fotografij.
Irma Blazinšek
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Intervju

Srebrni vojniški grb
V sanjah se ni videl na čelu doma upokojencev. Ni Vojničan, čeprav v Vojniku preživi
več časa kot kakšen »avtohtonec«. Ni družboslovec, čeprav zna prisluhniti socialnim
stiskam ljudem in jim pomagati. Ni kulturnik, pa vendar vrata na široko odpira
ljubiteljski kulturi. Direktor Špesovega doma upokojencev Dragan Žohar je Celjan,
gradbenik s strojno izobrazbo, ki je pred več kot desetimi leti povsem po naključju
»zagreznil« v naši občini. Lani, dve leti pred deseto obletnico obratovanja Špesovega
doma, se mu je občina oddolžila s podelitvijo srebrnega grba.
Prvo logično vprašanje. Kako ste kot
gradbinec, ki je delal predvsem v tujini,
sploh našli Vojnik? Kako ste »padli« v
zgodbo gradnje doma upokojencev?
»Jaz župana takrat niti nisem poznal.
V celem Vojniku nisem poznal nikogar.
Edina zveza z Vojnikom je bila, da
sem se, tako kot mnogi stari Celjani,
včasih norčeval na račun bolnišnice
(Wimbledona). Celo zgodbo je zakrivil
moj pokojni sosed Boris Pikl, ki je župana
poznal še iz časov, ko je bil ta zaposlen v
banki.
Borisa sem enkrat povabil, naj gre z
mano v Rusijo. Ko je videl tempo dela,
me je vprašal, koliko časa mislim, da
bom to še zdržal. Mi smo namreč takrat
gradili bolj zahtevni objekt, zato sem mu
že vnaprej povedal, da čez dan ne bom
imel časa zanj. Opazoval me je in dobil
vtis, da človek tega ne more vzdržati dlje
časa. Pa je rekel, zakaj pa ne bi tega počel
doma. Ampak, takrat, ko smo iz propadle
Kovinotehne šli vsak po svoje, sem imel
v sebi neki strah, da bom doma s strani
domače oblasti omejevan. Ravno zato sem
ustanovil podjetje v Avstriji. Mimogrede,
strah je bil neupravičen. Nisem računal,
da bi imel doma realne možnosti za
samostojen podjetniški nastop. Rekel sem
mu, da se ne bom nikomur prilizoval zato,
da mi bo dal kak posel. 'Saj ti ni treba,' je
odgovoril in pojasnil, da ima prijatelja, ki
ne najde pravih ljudi, da bi se lotili enega
projekta. 'Saj te nič ne stane, če poskusiš.
Boš videl, je fajn možakar, pošten.' No,
tako sem prišel v to zgodbo.«
Koliko let pa ste bili v Rusiji?
»Kakšnih 20 let. Zdaj tam nič več ne
delam.«
Pa bi še?
»Bi, če bi se pokazala kakšna zanimiva
priložnost. A stvari ne pridejo same
domov. Moraš se angažirati, moraš biti
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tam, prisoten. Z ženo sva izračunala,
da sem bil letno 150 dni na večdnevnih
poteh. Ko smo se tukaj angažirali, v Rusiji
v enem letu nismo pridobili niti enega
posla.«
Ste si kdaj predstavljali, da boste
kdaj vodili dom upokojencev?
»V sanjah ne. Ker občina sama
ni izpolnila pogojev donatorja, sem
se v zgodbo vključil kot gradbinec.
(Mimogrede, v gradbeništvu je veliko
strojnikov. Smo bolj natančni, mi merimo
v milimetrih, gradbeniki pa v centimetrih.)
Cilj je bil, da izpeljemo naložbo in stvar
zgradimo, potem pa sem pričakoval, da se
bo našel nekdo, ki mu bomo to predali, se
ustrezno poplačali in se umaknili. Tako pa
smo, tudi zaradi nepoznavanja specifike
dejavnosti, vedno bolj lezli v dejavnost
samo. Ko so se pokazale njene neprijetne
značilnosti, je bilo že prepozno. Takrat
ni bilo več mogoče dati rep med noge in
pobegniti.«
Nekako pobeg niti ni v vašem značaju,
se mi zdi.
»Tudi to. Obenem bi me umik takrat tudi
drago stal. Pač, ni se dalo, zato smo morali
začeti plavati. To počnemo še danes.«
Plavate in »skačete« v vodo. V mislim
imam vašo nadstandardno storitev –
dializni center.
»To je res neka posebnost v slovenskem
prostoru. Bivanja in dialize pod eno
streho, razen bolnišnic, ne nudi nihče. Za
starostnike je to velika prednost, saj jim
je, če bivajo v domu, večkrat na teden
prihranjen neprijeten transport na dializo
in nazaj. Ta simbioza je prednost. Je pa res
tudi, da število bolnikov raste počasi.«
V Vojniku ste želeli izpeljati še eno
zgodbo – naseliti Štolnarjev hrib.
»Etapni cilj je dosežen. Štolnarjev hrib
je razparceliran, vse parcele so opremljene
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Dragan Žohar
z vsemi gradbenimi priključki, javna
razsvetljava čaka le na vključitev stikala
(vendar bi zdaj osvetljevala prazen hrib).
Ker je položaj v gradbeništvu omejil interes
za gradnjo, prodaja ni stekla. Trenutno je
niti ne poskušamo pospeševati. Nanjo
gledam kot na neko naložbo, ki bi se lahko
obrestovala v več smereh. Ena od teh je
zgodba o energetsko varčnem kompleksu
individualnih hiš. Drugi del je povezan z
domom, ki je tudi lastnik parcel. S tem bi
se namreč odprli možnosti, da bi v nekih
boljših razmerah širili dejavnost doma v
nekih višjih nivojih bivanja, s servisom in
pomočjo na domu. To je malo povezano
s tem, da smo pred leti na poziv občine
začeli razmišljati, da bi dejavnost razširili
tudi s pomočjo na domu. Najbrž bo nekoč
do tega tudi prišlo. Logično je, da bi
domovi v svoji bližnji okolici prevzeli
tudi to dejavnost. Potni čas od stranke do
stranke je jalov, ni v korist nobenemu. A
trenutno je obseg uporabnikov premajhen,
cena bi bila zato previsoka.«
Koliko hiš bi lahko tam zgradili?
»Naših parcel je 24, cel zazidljiv predel
pa ima, mislim da 50 gradbenih parcel. Po
zadnjih informacijah naj bi se tam gradnja
že začela, kar pomeni, da se bo interes
morda vrnil. A glede na trenutni položaj
ni za pričakovati, da bi se karkoli na hitro
spremenilo.«
Smo v času, ko je gradbeništvo močno
na udaru. Na udaru pa je pravzaprav
tudi sociala. Večkrat ste že izpostavili,
da so ljudje prisiljeni zapuščati domove
upokojencev, ker z doplačili ne želijo
obremenjevati svojcev, ali pa svojci
njihovo pokojnino potrebujejo za
preživetje. Katera panoga je torej hujša?
»Vsaj v tem položaju so pri nas težave

Intervju
gotovo lažje obvladljive kot so pa v
gradbeništvu. Vendar pa, v gradbeništvu
nimaš toliko opravka z ljudmi, delež
objektivnega
dela
je
neprimerno
večji. Tukaj pa je povsod človek. Nič
ni objektivnega, za nič ne moreš biti
prepričan, da bo vsem ustrezalo. Kar je
nekomu všeč, morda drugemu pomeni
poseganje v njegovo svobodo. Potem si
dopovedujemo, da tukaj bivanje mora
biti drugačno, saj imaš vendar 170
sostanovalcev. V večji skupini se nekatere
stvari morajo regulirati, to pomeni, da se
morajo prilagajati drug drugemu. Nekateri
to težko sprejmejo. Sploh je boleče
za ljudi, ki so okuženi s popularnimi
bolnišničnimi okužbami. Po eni strani
je doktrina jasna, stiki z drugimi morajo
biti omejeni, razkuževanje njegovih
predmetov je obvezno, ipd. Po drugi
strani pa je tak človek stigmatiziran, kar
je gotovo v nasprotju s človekoljubnim
načinom dela. Kje zdaj najti pravo pot,
da se okužbe ne bodo širile? Doma

okužba lahko popolnoma izzveni in strogi
ukrepi niso nujni. V domu pa so ljudje,
ki imajo načet imunski sistem ter so zato
bolj dovzetni za okužbe. Naš odnos do
teh zadev mora biti drugačen. Če zato
takšnemu priporočimo omejitev gibanja,
se lahko počuti prizadetega. Upravičeno,
vendar … Skratka, problemi so tudi tukaj,
a niso nerešljivi. Mi smo srečni, ker je cel
kup stvari, ki so odvisne samo od nas. Če
si odvisen od zunanjih okoliščin, si revež.
Mi pa si lahko življenje sami zelo otežimo
ali pa ga sami spremenimo na bolje.«
Na bolje, bi rekla, se je s tem, ko ste
doma, spremenilo tudi vaši družini. Z
ženo sta zdaj tudi v službi skupaj. Bi
dejavnost pritegnila tudi druge člane
družine?
»Sin nabira izkušnje drugje in obenem
končuje študij. Z ženo sva menila, da mu
brez tega, da si znanje in izkušnje nabira
v drugih okoljih, ne bi naredila usluge.
Hčerka pa je zadnji letnik prava, zato še ni

čas, da bi o tem razmišljala. Pa saj midva
še nisva toliko stara (smeh).
Seveda ne. Namigovala sem na to,
da bi morda Vojnik lahko »okužil« vse
Žoharjeve in jih počasi preselil sem.
Gradbene parcele imate ...
»Res ni veliko manjkalo, da bi prišla
sem. V tem okolju se dobro počutim,
nimam nobenih slabih spominov. Rada
sva tukaj, zato sva razmišljala, da bi si
tukaj naredila hišo za stara leta. A bila je
bolj hipotetična možnost.«
Zakaj le hipotetična?
»Zato, ker nama je tudi tam, kjer zdaj
živiva, lepo. Sem pa gotovo bolj Vojničan
kot marsikdo drug. Tukaj preživiva več
časa kot ga prespiva doma. Lepo mi je
tukaj,« je zaključil sogovornik.
Rozmari Petek

Spoštovane občanke in občani!
Predčasne volitve so za nami. Poslanke in poslanci smo že kar globoko vpeti v delo Državnega
zbora Republike Slovenije, izvoljeno je bilo vodstvo parlamenta ter ustanovljena so ustrezna delovna
telesa. Kot poslanka sem vključena v Odbor za obrambo, v Odbor za pravosodje, javno upravo in
lokalno samoupravo ter v Odbor za zunanjo politiko, zaupano pa mi je vodenje Mandatno volilne
komisije.
Ker pa je delo poslank in poslancev vezano tudi na delo na »terenu«, sem se odločila, da bom
imela vsak prvi ponedeljek v mesecu poslansko pisarno v občinah: Dobrna, Vojnik in Celje, kjer
boste imeli občanke in občani možnost, da se srečate z mano in mi zaupate vaše morebitne težave,
vezane na komuniciranje z javno in lokalno samoupravo; podate vprašanja o delu Državnega zbora ter poslank in poslancev;
predlagate in podate pobude za izboljšanje dela, tako Državnega zbora RS kot tudi ostalih institucij na državnem in lokalnem
nivoju.
Prvič smo se videli 2. aprila 2012, in sicer: med 13. in 14.30 uro na Dobrni (sedež občine Dobrna, Dobrna 19, v pritličju stavbe);
med 15. in 16.30 uro v Vojniku (sedež občine Vojnik, Keršova 8, v pritličju stavbe); med 17. in 18.30 uro pa v Celju (sedež
Mestnega odbora SDS, Kocenova 4). Poslanska pisarna v Celju je namenjena tudi občankam in občanom občine Štore.
Spoštovani!
Dovolite mi, da se vam ob tej priložnosti in na tem mestu iskreno zahvalim, ker ste mi zaupali svoj glas na predčasnih
državnozborskih volitvah. Kot sem že v času volilne kampanje dejala, bom prav gotovo ena bolj delovnih poslank, saj si želim
opravičiti vaše zaupanje. Verjamem, da le skupaj in povezani »zmoremo več«.
Sonja Ramšak,
poslanka v Državnem zboru RS

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
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Iskrice v Špesovem domu
Iskrice so povsod okoli nas. Nastanejo iz življenjskih izkušenj in če jih ne delimo z drugimi, ostanejo tam nekje v predalu in
zaprašene. So majhne lučke, ki nam osvetljujejo pot in nas spomnijo, da nismo sami na svetu. So majhne iskrice upanja, katere
negujemo z željo, da nam bo tokrat le uspelo.
Tudi v Špesovem domu imamo ISKRICE – pogovorno skupino,
katero sestavljajo stanovalec in osem stanovalk Doma. Iskrice se
srečujejo vsak četrtek, skupaj z voditeljico KARMEN RISTIČ,
ki je v Domu zaposlena v službi zdravstvene nege in oskrbe. O
njej povedo članice le najlepše. Vedno prijazna ter nasmejana
Karmen je navdušena športnica: smuča, kolesari, obiskuje jogo,
pleše in še in še. Veliko jim pomeni, ker nikoli ne zamudi na
skupino, katero vodi že celih osem let. Tudi kadar dela v nočni
izmeni, se popoldan pridruži Iskricam.
»Njena pozitivna energija je zelo nalezljiva« dodajo članice
in prav zaradi tega se veselijo četrtkov. »Na skupino pridem, da
vidim Karmen« pove ga. ŠKOFLEK, ki je sicer doma v Socki,
vsi pa jo poznamo po njeni dobrodušnosti. Članica Iskric je od
njenega začetka, tako kot ga. KOČAR, ki na srečanjih najraje
zapoje kakšno pesem, ki se jo je naučila v mladosti. »No, včasih
si pa tudi kakšno pesem izmislim« pove, saj lepa slovenska
beseda vedno ogreje naša srca. To pritrdi tudi ga. LOČIČNIK,
ki je prav tako članica skupine od samega začetka, Najprej je
bila zaposlena v tuberkulozni bolnici v Celju, nato pa jo je pot iz
Šempetra vodila v Avstrijo in Švico. Sedemindvajset let je delala
v Švici. Spomni se, kako je po desetih letih dela v tujini prvič
slišala slovensko narodno pesem. Obiskala je koncert pevskega
zbora iz Slovenije in ob poslušanju slovenskih pesmi je bila
bolečina prevelika in solze so začele polzeti po licu. »Ko sem se
vrnila v domovino, sem bila močno razočarana. Pozabiti se ne
da, je pa nekoliko lažje v družbi prijaznih« doda ga. LOČIČNIK,
ki na druženjih pogosto razveseli članice s piškoti in kavico.
Tudi ga. ŠRIBAR rada obuja spomine iz preteklosti, čeprav ni
bilo vse lepo in rožnato. Pri dobrih štirinajstih letih so jo Nemci
odpeljali v taborišče, sicer pa je večji del življenja preživela na
Rogli, kjer so se je mnogi zapomnili po okusnih gobovih juhah
in drugi hrani. Delala je kot kuharica, pohvali pa se, da je tudi
kuhala na kar oseminpetdesetih porokah.

Tudi ga. GOLEŽ, ki je stanovalka Špesovega doma šele
sedem mesecev, se strinja, da se v skupini lažje pozabi na težave.
»Lahko si nerazpoložen. Potem pa pride kdo z dobro voljo in je
svet takoj lepši.«
Članica Iskric je tudi ga. KNEZ iz Celja, ki je dolgo časa v Celju
raznašala pošto. Marsikaj je doživela, ko je k hišam prinesla lepe
in tudi slabe novice. »Življenje ni vedno pravično, je pa še vedno
dobro« doda, kar ji pritrdi tudi ga. BOHINC. Včasih je v Domu
skoraj vsak dan dišalo, ko je v čajni kuhinji pekla razna pecivo,
zdaj pa z veseljem ureja cvetlične gredice na svoji terasi.
Zadnja se je k skupini pridružila ga. VODEB, katero so Iskrice
z veseljem sprejele medse. Tokrat na skupini manjka edini
moški predstavnik skupine, g. GORKIČ, kateremu članice rade
prisluhnejo, ko jim pripoveduje o svoji mladosti in o planinskih
poteh, katere je prehodil. Želijo mu čim prejšnjo okrevanje,
hkrati pa se pošalijo, da smo danes zagotovo priklicale dež.
Srečanje je kar prehitro minilo. Ob koncu so mi Iskrice še
zaupale, da je življenje prekratko, da bi čas zapravljali za to, da
bi sovražili in da se je treba prepustiti življenju, saj najboljše šele
prihaja. Predvsem pa vsem želijo čim več iskric v očeh.
Estera Štante

Zimsko usposabljanje
pripadnice CZ Vojnik
na Vršiču
Od 7. do 11. marca 2012 je potekalo zimsko usposabljanje
reševalnih psov na Vršiču. V letošnjem letu sem bila prisotna
v vlogi inštruktorice skupini osmih vodnikov z reševalnimi psi.
Vsaka formirana skupina je pod vodstvom inštruktorja
pripravila svoj poligon na območju Erjavčeve in Titove koče.
Priprava poligona je bila v smislu priprave oziroma simulacije
lavinskega pobočja, kjer smo uredili skrivališča za markerje.
Med usposabljanja smo poligone med skupinami menjavali in
tako je vsak dan prinesel nove ideje in nove izkušnje.
Seveda brez prakse ni teorije in obratno. Vsled temu smo od
poznega popoldneva do večernih ur poslušali in bolj ali manj
sodelovali na teoretičnem delu. Seznanjeni smo bili z novimi
pristopi, metodami in nasploh z dogajanjem na tem področju v
širnem svetu.

Spr.: A. Škoflek, A. Kočar in M. Šribar. Za.: E. Golež, S.
Ločičnik, M. Knez, M. Bohinc, M. Vodeb in vod.: K. Ristič.
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Bo držalo, da brez pozitivne motivacije in trdega dela ni
uspeha in ravno tu se je skupina, ki mi je bila zaupana, močno
izkazala. Imeli smo se resnično pozitivno.
Valentina Kasesnik

Aktualno

Projekt energetsko svetovanje za občane
Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v stavbah in v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj,
ki nameravajo vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije.
Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših
ogrevalnih naprav in večjo uporabo obnovljivih virov energije,
se prispeva k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za
energijo in izboljšanju bivalnih razmer.
ENSVET je strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o :
•

izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,

•

zamenjavi ogrevalnih naprav,

•

zmanjšanju porabe goriva,

•

izbiri ustreznega goriva,

•

toplotni zaščiti zgradb,

•

izbiri ustreznih oken, zasteklitve,

•

sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,

• uporabi varčnih gospodinjskih aparatov in vseh ostalih
vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.
Priporoča se, da za obisk v energetsko svetovalni pisarni
pripravite projekt ali načrt hiše in vgrajenih instalacij, račune o
plačilu energije in goriva, ipd.

Kako učinkovito rabimo toplo sanitarno vodo
Topla voda je dobrina, ki ni zastonj, zato jo je treba varčno
uporabljati. V nerazvitem svetu je problem še pitna voda, da o
topli ne govorimo; imajo jo toliko kolikor jo jim nakloni podnebje.
Za pripravo sanitarne tople vode porabi povprečno gospodinjstvo
okoli 10 % odstotkov vseh energetskih potreb. Zato je energijsko
učinkovita poraba tople vode tako pomembna. Za pripravo
tople vode uporabljamo pitno vodo, zato je tudi treba varčevati
pri tej, ker naravni viri niso neomejeni.
V Sloveniji je količina porabljene vode okoli 250 m3/leto. Od
tega se porabi 100 m3 v gospodinjstvu za vsakodnevne potrebe.
Višji je življenjski standard, več se porabi vode. Človek za
življenje potrebuje 1 –2 litra vode na dan. Vseh ostalih 140 – 200
litrov / razkošni še do 300 litrov/ pa se porabi za bolj ali manj
življenjsko pomembne namene.

Kako učinkovito po ogrevalni sezoni
Ogrevalna sezona se približuje koncu. Potrebno je opraviti
analizo in ugotoviti stroške in porabo energenta. V zadnjem času
se energenti dražijo vsakih 14 dni. Enostavna analiza vam lahko
pove ali ste energetsko potratni.
Poraba 150KWh/m2 in več pomeni, da je vaš objekt potreben
energetske sanacije. Vse o subvencijah, ki jih lahko dobite od
države se nahajajo na spletni strani www.ekosklad.si.
Subvencije lahko pričakujete za naslednje ukrepe:
- izolacija fasade,
- zamenjava oken,
- izolacija podstrešja,
- zamenjava kotla za kotel na lesno biomaso (sekanci, peleti),
- vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople vode,
- solarni sistemi,
- izgradnja nizkoenergijske ali pasivne hiše.
Nikolaj Torkar

Med usposabljanjem
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Nataša Medved, diplomirana medicinska sestra
v referenčni ambulanti ZD Vojnik
Ministrstvo za zdravje je uvedlo projekt referenčnih ambulant, ki bodo izboljšale oskrbo kroničnih bolnikov in
izvajale razširjene programe preventive. Septembra lani je status referenčne ambulante dobila ambulanta prim.
Jane Govc Eržen in je trenutno edina v okviru ZD Celje. Namen in delo referenčne ambulante je predstavila
diplomirana medicinska Nataša Medved.
V Zdravstveni postaji Vojnik imamo poleg ostalih,
klasičnih, ambulant tudi referenčno ambulanto. Nam prosim
predstavite, kaj je referenčna ambulanta ?
V lanskem letu je Ministrstvo za zdravje uvedlo projekt
referenčnih ambulant in trenutno je v ta projekt vključenih
107 ambulant, v letošnjem letu pa naj bi se jim priključilo še
164 ambulant. V Zdravstvenem domu Vojnik sem se zaposlila
1. septembra 2011, ko je ambulanta prim. Jane Govc Eržen
pridobila s strani Ministrstva za zdravje naziv „referenčna
ambulanta“ in tako postala prva in edina referenčna ambulanta v
okviru Zdravstvenega doma Celje.
Referenčna ambulanta je že obstoječa ambulanta, v katerih
že dela zdravnik specialist družinske ali splošne medicine in
že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela in dosega
oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor referenčnih
ambulant in je pripravljena svoje delo vsebinsko nadgraditi v
skladu s priporočili Ministrstva za zdravje. Bistvena novost
referenčne ambulante je ta, da se v delo tima, ki sta ga do sedaj
predstavljala zdravnik in srednja medicinska sestra, vključuje še
diplomirana medicinska sestra.
Komu je takšna ambulanta namenjena?
Tim v referenčni ambulanti ima izdelane registre kroničnih
bolnikov, bolnike obravnavamo po točno določenih strokovnih
smernicah in protokolih. Pomembna prednost na področju
preventivnega dela v referenčni ambulanti je ta, da vključujemo
vse naše bolnike že po 30 letu starosti. Preventivne aktivnosti
zajemajo tudi širše področje in niso omejene samo na bolezni
srca in žilja, kot je to značilno za ostale ambulante.
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Delo v referenčni ambulanti je zelo raznoliko. Diplomirane
medicinske sestre, ki prevzemajo delo v referenčnih ambulantah,
potrebujemo veliko dodatnega znanja in v ta namen se tudi
izobražujemo. Diplomirana medicinska sestra, ki se zaposli
v referenčni ambulanti, mora imeti vsaj triletne izkušnje na
primarnem nivoju. Delo v referenčni ambulanti predstavlja za
diplomirano medicinsko sestro poseben izziv, saj gre za delo z
bolniki, ki zahteva veščine dobrega sporazumevanja in izjemno
strokovno usposobljenost. Trenutno se posvečam vodenju
kroničnih bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
in astmo ter bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, izvajam
preventivne preglede in vodim zdravstveno vzgojne delavnice.
Bolnike vabim v svojo ambulanto pismeno ali po telefonu,
nekatere bolnike pa napoti zdravnica ob obisku v njeni ambulanti.
Pri svojem delu morate dobro poznati paciente, da lahko
delate z njimi. Kako jih spoznavate?
Pri svojem delu uporabljam vprašalnik, s pomočjo katerega
ugotavljam ogroženost posameznika za nastanek sladkorne
bolezni, vprašalnik za zgodnje odkrivanje kronične obstruktivne
pljučne bolezni. S pomočjo vprašalnikov ocenjujem tudi
bolnikovo telesno aktivnost, prehranjevalne navade, tvegano
uživanje alkoholnih pijač in nagnjenost k depresiji. Opravljam
meritve krvnega tlaka, telesne teže in višine, določam indeks
telesne mase. S pomočjo meritev ter laboratorijskih preiskav
določim bolnikovo tveganje za nastanek kroničnih obolenj.
O vseh ugotovitvah, ki odstopajo od normale, se posvetujem
z zdravnico. Zdravnica se nato odloči, ali bo bolnika prevzela
v obravnavo, mu predpisala zdravila. Diplomirane medicinske

Aktualno
sestre, ki smo opravile dodatno izobraževanje o sladkorni
bolezni, kronični obstruktivni pljučni bolezni in astmi, smo
usposobljene za vodenje bolnikov, ki imajo te bolezni in so ob
predpisanih zdravilih urejeni. Naslednja skupina bolnikov, ki
jih bom obravnavala, bodo bolniki s povišanim krvnim tlakom.
Velika prednost, ki jo imajo naši bolniki je ta, da jim posvečamo
več časa, jim svetujemo in smo na voljo za vsa vprašanja, deležni
so tudi poglobljenega zdravstveno vzgojnega svetovanja.
Posebej smo ponosni tudi na našo novo pridobitev – spirometer,
s pomočjo katerega merimo pljučne volumne in spremljamo
pljučne bolnike. Marsikateremu bolniku bomo lahko prihranili
pot k specialistu v Celje.
Trikrat tedensko postanete patronažna sestra. Čemu se
Vaše delo povezuje s patronažo?
V referenčni ambulanti delam polovico delovnega časa,
polovico pa kot patronažna medicinska sestra. Delo patronažne
medicinske sestre in medicinske sestre v referenčni ambulanti
se neprestano povezuje in je nepogrešljivo. Patronažna
medicinska sestra je član negovalnega in zdravstvenega tima,
kar pomeni, da ves čas sodeluje s svojimi sodelavci ter z
drugimi strokovnjaki v zdravstvu, socialnimi službami, lokalno
skupnostjo. V družinskem okolju velikokrat bolje spoznaš
bolnika in njegovo družino, njihov socialno-ekonomski položaj
ter njihove medsebojne odnose in povezave. Takšna spoznanja
so velikokrat v pomoč pri svetovanjih o zdravem življenjskem
slogu, dejavnikih tveganja, zdravi prehrani, telesni dejavnosti.
Največkrat so bolniki v svojem domačem okolju bolj suvereni
in bolj dovzetni za nasvete, saj smo me, patronažne medicinske
sestre njihovi gostje in ne obratno.

OBČINA VOJNIK
OBELEŽILA 22. MAREC SVETOVNI DAN VODE
Zemlja iz vesolja je videti kot modri biser, saj je je kar
¾ prekrite z vodo. Slovenija se uvršča z vodo najbolj bogate
evropske države in ker je voda naše največje bogastvo, vir
življenja, smo se odločili, da bomo svetovni dan vode obeležili
s simbolnim zagonom vodnjaka v trgu Vojnika. Letošnja tema
Svetovnega dneva vod 2012 je “Voda in varnost preskrbe s
hrano”.
Ta vodnjak, kot izkazana hvaležnost bogastva, vodi izpod
Pohorja - je kot spomenik posvečen živi pitni vodi, ki izvira
izpod pohorskega masiva in v normalnih razmerah daje življenje
rastlinam, živalim in ljudem vzdolž svoje poti.

Končujete magisterij. Kakšna izobrazba je potrebna, da
lahko delaš v referenčni ambulanti?
Ja, res končujem magisterij, ki pa ni pogoj za delo v
ambulanti. Pogoj za delo v ambulanti je končana fakulteta za
zdravstvene vede in pridobljen naziv diplomirana medicinska
sestra ter najmanj tri leta delovnih izkušenj na primarnem
nivoju. Vse diplomirane medicinske sestre si moramo pridobiti
še poglobljena dodatna specialna znanja, ki jih pridobivamo na
modulih. Naj navedem primer takšnega izobraževanja: modul o
sladkorni bolezni traja pet dni, od tega sta dva dneva namenjena
pridobivanju teoretičnega znanja, trije dnevi pa pridobivanju
praktičnih znanj. Predavajo nam izkušeni strokovnjaki in prav
zaradi tega je pridobljeno znanje zelo koristno za moje delo in
prepričana sem, da bodo to zaznali tudi naši bolniki.

V strugo ujeta voda Hudinje
Z obnovljenim vodnjakom smo želeli izkazati poklon vodi, kot
viru preživetja in s tem ohranjanje bogastva naravne in kulturne
dediščine naše krajine. K obnovi vodnjaka smo pristopili v želji,
da ohranjamo zavest o celovitem pomenu vode v človekovem
okolju in s tem spodbujamo aktivno delovanje ljudi za njeno
ohranjanje
in
izboljšanje
njene
kakovosti v našem
okolju.
Zelo
lepo
je
povedala snovalka
idejnega
projekta
obnove vodnjaka,
Fanika
Škorja
PušniK: “Vse kar je
in kar imamo nam je
dano na posojo, in
na nas je, da čuvamo
to za rodove, ki
prihajajo za nami.”

Ste z delom zadovoljni?
Svoje delo opravljam z veseljem in sem z njim zadovoljna.
Način dela je nov, pristopi so malo drugačni. Veliko je
zdravstveno vzgojnega dela, ki sem ga izvajala že prej in ga rada
opravljam. Pridružila sem se dobremu kolektivu, ki spodbuja
dobro sodelovanje in strokovnost. Meni pa bo v največje
zadovoljstvo in veselje, če bodo bolniki z mojim delom in skrbjo
zadovoljni in če bom s svojim delom pripomogla k izboljšanju
zdravja v lokalni skupnosti in kakovosti življenja posameznika.
Pri delu Vam želim veliko uspeha in dobro sodelovanje s
pacienti.
Milena Jurgec

Petra Pehar Žgajner

Vodnjak v trgu Vojnika
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… navdih iz srca …
»Praeparate corda vestra - Pripravite svoja srca«

"Ostanimo prijatelji" za
materinski dan

»Praeparate corda vestra - Pripravite svoja srca«. S takšnim
naslovom je vokalna skupina in spiritu v soboto, 17. marca
2012, v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Vojniku, pripravila 6.
letni koncert. Za poslušalce so pripravili pester program, ki
je segal od gregorijanskih koralov do sodobnih skladateljev in
seveda tudi nekaj iz bogate slovenske ljudske zakladnice. Gostje
koncerta so bili Simon Jager na orglah, zasedba trobil Glasbene

21. srečanje narodno-zabavnih ansamblov »OSTANIMO
PRIJATELJI« se je v organizaciji Prosvetnega društva
Anton Bezenšek Frankolovo odvrtelo na zadnjo marčevsko
nedeljo. Prireditev, ki je zajadrala že v tretje desetletje in je za
organizatorja najobsežnejši nezborovski projekt, je že dodobra
utečena in tradicionalna, tudi termin njene izvedbe je stalnica
na koledarju.

Ans. Mira Klinca, glavni gost prireditve Ostanimo prijatelji
Vokalna skupina in spiritu. Foto: Matjaž Jambriško
šole Celje (Nejc Zahrastnik, Peter Firšt, Žan Zdovc in Žan
Bregar) pod mentorstvom Jureta Krajnca, program je povezovala
Urška Koželj. V soju sveč, ob peti besedi in poeziji blaženega
škofa Antona Martina Slomška ter z razmišljanjem o življenju
in ljubezni je in spiritu tudi tokrat pripravil zanimiv glasbeno
kulturni večer.
Vokalna skupina in spiritu deluje kot sekcija Kulturno
umetniškega društva France Prešeren Vojnik. Fantje že šest
let izbrano negujejo glasbeno grozdje skozi katerega se izraža
pristna želja po izvrstni kapljici bogatega zvoka ter pomenljivih
besed. Njihova pesem je ovita v izbor glasbenih avtorjev
in izbranih skladateljskih potez. V preteklem letu je Tomaž
Marčič umetniško taktirko predal Bernardi Preložnik Kink,
ki je skupaj z možem Davidom v tej sezoni z veliko vnemo
pripravljala pevce na mednarodno tekmovanje Concorso Corale
Internazionale Riva del Garda, ki so se ga udeležili od 1. do
4. aprila 2012. Sedanjo zasedbo sestavljajo Črt Ferant, Luka
Juteršek, Anžej Gračner, Aljaž Pavlin, David Preložnik, Amadej
Šopar, Benjamin Krajnc, Anže Lipičnik in Friderik Prah.
Tjaša Podergajs

Dobrodelni koncert za
Simona Vogrinca
V Rogaški Slatini v športni dvorani Janina v petek, 13.
aprila 2012, ob 19. uri prirejajo dobrodelni koncert za Simona
Vogrinca, na katerem bo sodelovalo preko dvajset nastopajočih.
Izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen Simonu Vogrincu
in šolskemu skladu I. OŠ Rogaška Slatina.
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Oder večnamenske dvorane OŠ Frankolovo so tokrat tresli
ansambli: Pajdaši, Javor, Slovenskih šest, Vitezi celjski, Za ka
pa ne, Gadi, Akordi in Vižarji, ki so dajali glasbeno podlago tudi
Domnu Kumru. Kot gost letošnje prireditve je nastopil Ansambel
Mira Klinca, njegov vodja pa je v preobleki Klobasekovega
Pepija na široko nasmejal sprostitve željno občinstvo. Razen
gosta, ki je nastopil z več skladbami, naj bi po načrtu vsak
ansambel odigral 2 pesmi, vendar je publika pogosto posegala
vmes z gromkim ploskanjem in večkrat »zahtevala« še dodatke.

Primer večkratnih »povratnikov« so bili fantje Ansambla
Akordi, ki so postregli tudi z ubrano »a capello« in zdelo se
je, da jih poslušalstvo kar noče spustiti iz odra. Neizpodbitno
so se nastopajoči in obiskovalci začutili med sabo in oboji zelo
uživali. Ker je koncert »padel« ravno na materinski dan, so
dodatno vzdušje v dvorani dvigovale mnoge želje, namenjene
vsem materam, pa tudi dekletom in ženam, ki bodo to šele
postale.
Dve uri in pol zelo kakovostne glasbene predstave je v
temperamentnem vzdušju sklenil Ansambel Mira Klinca,
dvorana, polna privržencev tovrstne glasbe, pa je bila s tem več
kot nagrajena.
Sonja Jakop

Kultura - Aktualno
Območna revija malih
pevskih skupin
Ob dnevu žena, 8. marca 2012, je v KD v Vojniku potekala
območna revija malih pevskih skupin z naslovom »Nocoj je lep
večer«.

Ženska vokalna skupina Rož’ce; Foto: Tomaž Črnej

Večna Treblinka
Društvo IZVIR je v januarju priredilo predstavitev knjige
CHARLESA PATTERSONA, VEČNA TREBLINKA. Gostja
literarnega večera je bila znana slovenska pevka JADRANKA
JURAS, velika borka za pravice živali in aktivistka za njihovo
zaščito.

JADRANKA JURAS, velika borka za pravice živali

Revijo je, za občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik, organiziral
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Občino
Vojnik. Predstavilo se je kar sedem pevskih skupin, in sicer Ženska

Naj poudarim, da je bila ta predstavitev uvod v letošnji
“TEDEN PRIJAZNOSTI IN DOBRIH DEJANJ V OBČINI
VOJNIK”, ki bo letos posvečen prijaznosti do živali in kot
vedno bo ta teden v sredini maja.
Res da udeležba na predstavitvi knjige Večna Treblinka ni
bila velika, čeprav pričakovana in zaželena, pa vendar nekaj nas
je bilo, morda tistih pravih, ki bomo z dejanji in prepričanjem
vplivali na druge, da se odnos do živali začenja spreminjati in
kot rada rečem, če bo le eden spremenil gledanje na živali kot
nam enaka bitja, je že dovolj. Čas, ki je pred nami, se spreminja
hitro in vedno več ljudi razmišlja podobno kot Pattterson v svoji
knjigi, da je človekov odnos do živali še kako pomemben za
medsebojne človeške odnose.

Sekstet Lindek; Foto: Tomaž Črnej
vokalna skupina Rož'ce, Sekstet Lindek, KUD Štore – Vokalna
skupina Lipa, Oktet Podoglarji, Vokalna skupina Cvet, Mešani
vokalni kvartet Shalom in Vokalna skupina inspiritu. Vsaka
skupina se je predstavila s tremi pesmimi, ki jih je ocenjevala
Danica Pirečnik, izbrane skupine pa se bodo udeležile regijskega
tekmovanja malih vokalnih skupin.

Knjiga VEČNA TREBLINKA je knjiga, ki ne samo da se te
dotakne, da vztrepetaš, ampak te udari kot kladivo, ki razbije led
tvoje duše, ki ti ne dopušča drugačnega gledanja na živali.
“Zakaj tak naslov?” se bo marsikdo vprašal. Zato, ker je
zelo tanka črta med ubijanjem živali v klavnicah širom sveta
in ubijanjem naše človeške vrste, le pravi čas in nekaj tistih, ki
vladajo svetu, da se odločijo, da nekdo, neka skupina, pleme
ali država ne ustreza, ne izpolnjuje pričakovanih ciljev, kakršnih
koli že.
Da, kdo ne ve za holokavst druge svetovne vojne, kdo ne ve
za koncentracijska taborišča, kjer so bile klavnice za ljudi in ne
boste verjeli - prav po vzoru klanja živali v ameriških klavnicah,
ki so bile za tisti čas pojem tehnološko dovršenega ubijanja.
Dragi moji sokrajani, pomislite na žival, takrat ko je zrezek na
vašem krožniku. Bila je enako kot vi, živa, tudi čustvovala le,
enako je čutila strah, ko so jo naredili za zrezek in trpela muke
ubijanja.
Saj ne rečem, da morate postati vsi vegetarijanci, daleč od tega,
a odnos do živali lahko spremenite že danes. Naj bo spoštljiv in
prijazen, natanko takšen kot ga pričakujete zase.

Mešani vokalni kvartet Shalom; Foto: Tomaž Črnej

Milica Kočevar

Lea Preložnik
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KUD
Štajerski rogisti
Tudi lansko leto smo zaključili uspešno. Da bi se sestali kot
vsako leto ob zaključku, smo se srečali na rednem občnem
zboru, kjer smo pregledali delo društva v letu 2011 in zastavili
naloge za letošnje leto.
Delo je potekalo po načrtih, ki smo si zadali v začetku leta.
Vse nastopi, ki smo jih odigrali v letu 2011, so bili dobri, včasih
pa tudi malo manj dobri zaradi malo manjše številčnosti članov,
ampak kljub temu smo vse nastope, ki smo jih imeli, odigrali
brez večjih problemov.

Vokalni sekstet Lindek
Vokalni sekstet Lindek je nastal na pobudo Francija Črepinška
in Toneta Nonerja. Delujemo že dve leti in se je uvrstil kaj kmalu
med že ubrane pevske skupine, ki delujejo na območju Vojnika.
Sestavljamo ga že preizkušeni pevci, to pa zagotavlja
kvaliteto predstav. Udeležujemo se tudi vseh koncertov malih
vokalnih skupin, tako znotraj občinskega prostora kot tudi
izven. Repertuar pesmi je obsežen saj zajema več kot 30 pesmi.
Prevladuje predvsem narodna glasba. Veseli smo, da se nam je
pridružil tudi Franci Žerdoner, iz Vinske gore, ki s spremljavo na
harmoniko popestri naš repertuar. Izdali smo že tudi samostojno
CD ploščo na kateri je 12 narodnih pesmi.

Udeležili smo se mednarodnega tekmovanja rogistov v
Avstriji, rednega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov
v Italiji, lovskih pogrebov in ostalih prireditev v občini Vojnik.
Zopet smo pridobili dva mlada člana, ki že uspešno nastopata.
Za leto 2012 načrtujemo mednarodno tekmovanje, zopet v
Avstriji, in letno srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov,
tokrat v Škalah pri Velenju v začetku junija.
To pa še ni čisto vse. Že letos se želimo pripraviti na leto
2013, ko bo društvo beležilo dvajset let delovanja.
Občni zbor smo zaključili v prijetnem vzdušju, saj nas je
pozdravila tudi predstavnica Občine Vojnik Urška, še posebej
pa smo bili veseli, da so se našega uspešno zaključenega leta
udeležili tudi starši naših najmlajših članov.
Čakajo nas nove naloge, za katere upamo, da jih bomo uspešno
rešili.
A. Senegačnik
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Vokalni sekstet Lindek na novoletnem koncertu na Frankolovem
Žal pa smo pred nedavnim izgubili člana skupine – basista
Nandija Jakopa. Upamo, da nam bo uspelo nadomestiti njegov
glas v najkrajšem času.
Franci Črepinšek

Šole in vrtci
Naša energija povezuje
V okviru humanitarne akcije Petrola – NAŠA ENERGIJA
POVEZUJE, nam je bencinski servis Vojnik podaril darilni bon
v vrednosti 200 EUR.

Denar smo namenili ureditvi našega igrišča. Odločili smo se
za nakup večjega drevesa, ki smo ga v sredo, 28. marca 2012,
zasadili skupaj s poslovodjem BS Vojnik, Darkom Borincem in
sodelavci ter zamenjali mivko v peskovniku. Donacije smo bili
zelo veseli, saj nas bo zasajeno drevo varovalo pred močnimi
sončnimi žarki, mi pa smo drevesu darovali svoje otroške želje,
ki smo jih skrbno shranili v stekleničko in skrili med korenine.
Otroci so se najbolj razveselili nove mivke v peskovniku in jo
takoj preizkusili.
Na slovesno posaditev drevesa smo povabili tudi župana
občine Vojnik, Bena Podergajsa, Urško Mužar in Jurija Vovka,
ki je poskrbel, da so vsi pomembni trenutki tega dogodka ujeti
v fotografijah.

Jutranja telovadba v vrtcu
Mavrica, enota Socka
Ker smo mnenja, da je gibanje pomembno za razvoj naših
možganov, smo se odločili, da bomo imeli projekt "Jutranja
telovadba me napolni z energijo".

Jutranja telovadba v vrtcu Mavrica, enota Socka
Naši možgani se brez gibanja ne bi mogli razviti in to bi se
poznalo na zmožnosti vida, sluha, čuta, uporabi rok in nog,
razuma in uporabi jezika ... Naslednja veščina, ki si jo otroci
pridobijo z gibanjem, pa je orientacija v prostoru; ta pa se spet
povezuj z matematiko in opismenjevanjem, predvsem pa tudi z
razvijanjem ravnotežja. Tako gibanje pozitivno vpliva na fizični,
intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka.
Za pravilen razvoj lahko poskrbimo že z gibanjem pred
zajtrkom. To navdušuje tako otroke, kot starše. Vsi skupaj pa
smo bolj sproščeni in polni energija.
Polona Kralj

Zahvala
S skupnimi močmi do troglavega zmaja
Na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi so naši otroci
predstavljali masko Soškega zmaja, ki med ljudi prinaša srečo.
Pri izdelavi maske so nam pomagali starši učencev, še posebej
veliko truda, energije in časa pa sta naši maski posvetila Marko
Pesan in Peter Špegelj. Ob tej priložnosti se obema iskreno
zahvaljujemo.
Nataša Čerenak

Bencinskemu servisu Vojnik se zahvaljujemo za donacijo,
predvsem pa za veliko pozitivne energije, ki je povezala otroke in
odrasle in nam bo zagotovo polepšala naš vsakdan na igrišču, da
se bomo lahko pod drevesom spomladi razveselili prvih brstičev
in listov, poleti pa iskali senco pod bogato, gosto krošnjo.
Želimo si, da nas energija našega drevesa povezuje tudi v
prihodnosti.
Otroci in odrasli vrtca Danijelov levček
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Predstavili smo se na
sejmu Altermed
Vrtec Mavrica Vojnik je od 16. - 18. marca 2012 sodeloval na
sejmu Altermed v Celju.

Kulturni in športni dan
drugošolcev OŠ Vojnik
V tednu, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, smo
na OŠ Vojnik izvedli dva dneva dejavnosti.

Zimski športni dan
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. februarja 2012,
smo imeli kulturni dan. Pozorno smo prisluhnili oddaji šolskega
radija, po njej pa še slovenski ljudski pravljici O povodnem
možu. V ustvarjalnih delavnicah, ki so sledile, so učenci likovno
ustvarjali na temo prebrane pravljice. Nastali so zanimivi plakati,
ki smo jih razstavili v šolski avli.
Predstavila se je skupina strokovnih delavk Romane
Suholežnik in Nine Stanič z otroki, s projektom "Kako skrbimo
za zdravje ob uživanju pestrosti uporabe zelenjave v prehrani?”
in strokovni delavki Irena Fevžer in Petra Narobe z otroki s
projektom "Od zrna do kruha". Predstavitev je potekala preko
plakatov z izdelki otrok ter njihovimi komentarji.

Izkoristili pa smo tudi zasneženo zimo in v petek, 10. februarja
2012, izvedli zimski športni dan.

Kulturni dan
Cilj naših projektov je kako ozavestiti starše in otroke o
zdravem načinu življenja ter pozitivnega odnosa do zdravja.
Odzivi obiskovalcev so bili pozitivni, saj so na samem
razstavnem prostoru potekale sproščene debate, izmenjave
mnenj in izkušenj vezane na zdrav način življenja.
Petra Narobe
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Z drugošolci smo se po malici, dobro oblečeni in obuti, s
pripomočki za dričanje, odpravili na bližnji hrib. Bilo je veselo.
Otroci so se neutrudno vzpenjali in spuščali po bregu. Zaradi
nizkih temperatur, nas je kmalu zazeblo.
Prijetno se je bilo vrniti v toplo učilnico, kjer se je prilegel
napitek iz nahrbtnika.
Urška Agrež

Šole in vrtci

Čajanka na OŠ Vojnik
V četrtek, 9. februarja 2012, je ob 17. uri v avli OŠ Vojnik potekala čajanka, kot otvoritev projekta Noč branja za razredno stopnjo,
ki bo sicer potekal od meseca februarja pa vse do 13. in 14. aprila 2012, ko bodo učenci na šoli tudi prespali.

Juri Muri v Afriki so deklamirale deklice iz 2. razreda
skupaj s starši, kar je največje število udeleženih na razredni
stopnji.
Vodja projekta, Anka Krajnc, je uvodni pozdrav začela z
mislijo Toneta Pavčka: »Vsak človek je zase svetv…« Le-ta
misel pa je tudi osnovno vodilo letošnjega projekta. Sledil je
govor ravnateljice in knjižničarke.
Spodbudne besede ravnateljice, Majde Rojc
Sam namen projekta je spodbuditi učence k branju, jim
približati knjigo in jim pokazati, kako se lahko ob knjigi odlično
zabavamo ter družimo. Čajanke se je udeležilo kar 130 otrok

Da pa bi učitelji tako otrokom kot tudi njihovim staršem
približali Toneta Pavčka, je sledila njegova predstavitev v sliki in
besedi, ki so jo z deklamacijami Jurija Murija v Afriki podkrepile

Igro Pavliha noče v šolo so pripravili DK POŠ Šmartno z
Moniko Dimec
učenke 2. b razreda.
Kako zelo pomembno je branje, so nam predstavili učenci POŠ
Šmartno, pod vodstvom Monike Dimec, z igro Pavliha noče v
šolo.
Ker čajanke ni brez čaja in peciva, je na koncu sledila še
pogostitev.
Vsem učencem želimo veliko užitkov ob branju Pavčkovih
pesmi.
Pavčkove portrtete so ustvarjali v OPB

Tina Kušar, foto: Simona Šarlah
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OŠ Vojnik sodelovala v akciji
Očistimo Slovenijo
Učenci in učenke ter zaposleni so se v petek, 23. marca, pridružili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.

Čistilna akcija na POŠ Nova Cerkev
pridobila Eko zastavo, ki potrjuje, da se aktivno vključuje v eko
projekte, na šoli se ločujejo odpadki, zbirajo zamaški, odpadne
kartuše, mesečno potekajo zbiralne akcije papirja.
S Smetkom po smeti
Čistilna akcija je potekala na centralni šoli in vseh njenih
podružnicah. Učenci razredne stopnje in podružnic so čistili
okolico šole, šolske poti in igrišča. Tretješolci, četrtošolci
in petošolci pa so se skupaj svojimi učitelji in spremljevalci
odpravili po poti na Dobrotin, proti lovskemu domu in očistili
park.

POŠ Nova Cerkev in Socka pa v tem šolskem letu sodeluje
tudi v mednarodnem projektu "S Smetkom po smeti", o katerem
je Suzana Jelenski Napotnik zapisala - mentorica projekta na
POŠ Nova Cerkev:
"Mi smo pravi »EKOFRAJERJI«, saj smo v jesenskem času
urejali šolski park. Pograbili smo odpadlo listje in veje, očistili
živo mejo, pobrali smeti v okolici šole in šolskega igrišča. V

Čistili smo šolske poti
Učenci predmetne stopnje so ta dan čistili šolske poti v naseljih
in vaseh kjer so doma.
Spodbujanje k ekološki osveščenosti je v pa v OŠ Vojnik
proces, ki ne poteka samo v času čistilne akcije, saj je šola

Zbiralna akcija papirja na POŠ šmartno
šoli smo uredili »EKO KOTIČEK«.Izdelali smo plakat, kjer
smo predstavili ločevanje odpadkov. Postavili smo koše, v
katerih zbiramo plastične zamaške, časopisni papir, embalažo in
odpadne baterije, tonerje ter kartuše. V tem letu zbiramo plastične
zamaške za Simona Vogrinca, ki je v tragični nesreči na Jahorini
izgubil obe nogi. Z izkupičkom od prodanih zamaškov bodo
Simonu kupili protezi, ki ju nujno potrebuje. V vsakem razredu
imamo koše, ki smo jih opremili z ustreznimi napisi. Pri zbiranju
odpadnega papirja smo zelo uspešni, saj sledimo načelu - vsak
košček papirja šteje."
Zagotovo pa so v petkovi čistilni akciji šteli tudi vsi koščki in
kosi odpadkov, ki so jih iz narave odstranili otroci.
Lidija Eler Jazbinšek

Čistilna akcija in POŠ Socka
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Gledališka predstava v
angleščini

Tudi pri nas pouk, ki
navduši

Za popestritev pouka so si učenci OŠ Frankolovo ogledali
gledališko predstavo, v kateri so nastopali angleško govoreči
igralci. Tako so lahko na dober način uporabili svoje pridobljeno
znanje tujih jezikov za spremljanje predstave.

V 4. razredu OŠ Frankolovo nam nikoli ne zmanjka idej, da
popestrimo vsakodnevno šolsko delo.

V petek, 17. februarja, so si učenci 7., 8. in 9. razreda ogledali
gledališko predstavo v angleškem jeziku: The Importance of
Being Earnest. Igrali so učenci dramskega krožka OŠ Dramlje.
Vsi učenci so bili izredno navdušeni nad predstavo v angleščini.

Večkrat povabimo v razred razne zunanje strokovnjake in
skoraj vsako šolsko leto tudi katerega izmed staršev, ki premore
znanje, s katerim navduši učence in popestri pouk. Tokrat
smo povabili Marjetko Esih Pinter, ki je učencem pomagala
izdelovati prave lecte, s katerimi bodo razveselili svoje mame
ob materinskem dnevu. Za njen trud in ves prineseni material se
ji lepo zahvaljujemo.
Učenci 4. razreda in učiteljica Greta Jošt

Izdelovanje lectovih src
V torek, 13. marca 2012, je prišla v razred moja mamica,
Marjetka Esih Pinter in sošolcem pokazala, kako se izdelujejo
lectova srca.
The Importance of Being Earnest je ustvaril znameniti
pisatelj Oscar Wilde. Igra je bila prvič uprizorjena 14. februarja
1895 v St. James's Theatre v Londonu. To je komedija v kateri
se sodelujoči skrivajo za namišljenimi osebnostmi, da bi se tako
izognili napornim družabnim obveznostim.

Glavna tema igre je trivialnost s katero obravnava zakonsko
zvezo in satira na račun viktorjanskega načina življenja v tistih
časih.

Vsak učenec je dobil dve, že pripravljeni lectovi srci, ki sta
bili bele, rdeče ali naravne barve. Na listke smo napisali še verze
in jih pritrdili na srca. Nato je mamica prišla do vsake skupine
in razložila, kako se srčki okrasijo z jedilno barvo. Vsak je na
srčke narisal, kar je želel in vsi so bili zelo lepi. Tudi učiteljica
je naredila enega. Ko smo končali z delom, smo naredili lepo in
dišečo razstavo. Na koncu smo se vsi skupaj fotografirali in moji
mamici v zahvalo podarili majhno pozornost.

Ti dve uri smo si vsi zapomnili in dobili novo izkušnjo.
Tamara Pinter, 4. r.
OŠ Frankolovo

Branko Dragar
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Letna šola v naravi 4. razreda
OŠ Frankolovo
Učenci 4. razreda OŠ Frankolovo so bili od ponedeljka, 13. februarja 2012, do petka, 17. februarja 2012, v letni šoli v naravi.
Bivali so v domu Kurent na Ptuju in imeli plavalni tečaj v Termah Ptuj.
Učenci so bili v šoli v naravi zelo pridni in disciplinirani.
Skrbno so upoštevali navodila za delo in bivanje v mladinskem
prenočišču. Na plavalnem tečaju so se trudili in radi učili novih
plavalnih tehnik. Plavalni tečaj so začeli in končali s testiranjem
plavalnih sposobnosti. V glavnem so napredovali v znanju
plavanja, nekateri celo za več stopenj. To je zagotovo odraz
njihove prizadevnosti kot tudi dobrega dela plavalnih učiteljev.
Najpomembnejše pa je, da so se učenci v šoli v naravi na Ptuju
dobro počutili in izboljšali plavalne sposobnosti. Zadovoljni in
bogatejši vsaj z eno življenjsko izkušnjo več, so se srečno vrnili
domov.
Letna šola v naravi je bila med učenci četrtega razreda
zaželena in težko pričakovana oblika dela. Hkrati je bila koristna
in življenjska, saj jim je prinesla nova znanja in izkušnje. Poleg
osnovnega programa, 20-urnega plavalnega tečaja, so učenci
opravili še številne druge dejavnosti, ki so bile vnaprej natančno
ciljno načrtovane in ustrezno razdeljene med več izvajalcev.
Drugače program najverjetneje ne bi bil tako pester in kvalitetno
izveden. Te dejavnosti so: spoznavanje hišnega reda doma Kurent,
tekmovanje v urejanju sob, ekskurzija po mestu in spoznavanje
zanimivosti Ptuja, ogled Ptujskega gradu, knjižnična vzgoja v
ptujski knjižnici in srečanje s pisateljico Liljano Klemenčič, ogled
gledališke predstave Kurent v Mestnem gledališču Ptuj, ustrezno
število ur pouka po pripravljeni brošuri za letno šolo v naravi ter
delavnice izdelovanja spominkov s kurenti, valentinovih srčkov,
pustnih mask in himne o šoli v naravi. Dejavnost šole v naravi si
je prav na valentinovo ogledal ravnatelj, Peter Žurej. Učence je
razveselil s svojim obiskom in sladko pozornostjo. Proti koncu
tedna smo program še obogatili s prijetnim presenečenjem in
obiskom predsednika Šolskega sklada, g. Stermeckega, ki je
učence pogostil s sladicami in pijačo v bližnji slaščičarni. Namreč
učenci 4. razreda so že drugo leto zapored zbrali največ sredstev
za Šolski sklad na prazničnem sejmu, in bili zato primerno
nagrajeni.

Nekaj vtisov učencev 4. Razreda o šoli v naravi:
Letna šola v naravi mi bo za vedno ostala v lepem spominu.
Amadeja Škrinjar

Letna šola v naravi mi je bila zelo všeč, ker smo se družili in
veliko naučili.
Tjaša Petek

Ta teden si bomo zapomnili vsi. Bilo je zelo lepo.
Kaja Senegačnik

Šola v naravi mi je zelo hitro minila. Imel sem se zelo lepo, a
komaj sem tudi čakal, da pridem domov.
Blaž Petek

Teden se je hitro končal in naše šole v naravi je bilo konec.
Zato smo šli domov.
Eva Tonjko

V petek smo pospravili sobe, nato pa se odpeljali v naš domači
kraj Frankolovo, kjer so nas že nestrpno čakali starši.
Marcel Gorenšek

Greta Jošt
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Zimske počitnice po
skavtsko
Vrtec Mavrica Vojnik
objavlja javni razpis za vpis
predšolskih otrok v programe
vrtca za šolsko leto 2012/2013

Vsak skavt ve, da zimske počitnice niso le čas sankanja po
sosednjem hribu in zganjanja pustnih norčij, temveč tudi čas
čudovitih skavtskih dogodivščin. Vsako leto zato spakiramo
nahrbtnike, zložimo spalne vreče, očistimo pohodne čevlje ter
se za nekaj dni odpravimo v naravo na zimovanja. In tudi letos
je bilo tako.

Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2012/2013 bo potekal od
ponedeljka 16. 04. 2011 do petka 22. 04. 2011, v upravnih
prostorih Vrtca Mavrica Vojnik (obnovljeno župnišče) vsak dan
od 8.00 -15.00 ure in v sredo do 17.00 ure.
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na
spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik.
Vpis bo potekal za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik.
Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz.
zakonitih zastopnikov (EMŠO, davčna številka).
Info.: Tajništvo vrtca, tel. (03) 780-00-00.
Vljudno vabljeni!
Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova 29a, Vojnik
Telefon: 03/780 00 00
Spletna stran: http://www.vrtecmavrica-vojnik.si
Simona Žnidar,
ravnateljica

Vljudno vabljeni na dan odprtih
vrat vrtca Mavrica Vojnik,
KI BO V SREDO, 17. aprila 2012
OD 16. DO 17.30 URE V ENOTAH:
• VOJNIK,
• FRANKOLOVO,
• SOCKA,
• NOVA CERKEV
• ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.
Dragi otroci in starši! Pridite v naše igralne kotičke, kjer se
boste igrali in ustvarjali v različnih delavnicah, ki so jih za vas
pripravile strokovne delavke vrtca, si ogledali prostore vrtca in
dobili odgovore na vaša vprašanja.
Prosimo vas, da s seboj prinesete copate.
Lep pozdrav!
Simona Žnidar,
ravnateljica

Smrkci
Člani krdela, najmlajše skavtske skupine, so zimovali v prazni
podružnični šoli na Paškem Kozjaku. V pravi zimski idili so čas
preživeli kot smrkci. Zgradili so si smrčjo vas, si sešili smrčjo
kapo, kuhali čarobne napitke, se igrali na snegu, poleg tega pa
so premagali še hudobnega čarovnika Gargamela. Vikend so
tako preživeli aktivno in v dobri družbi. Pri skavtih, še posebno
pri najmlajši skupini, je pomembno, da se znajo skozi igro in
domišljijski svet naučiti sodelovati v skupini, spoštovati drug
drugega, upoštevati mnenja drugih in delovati kot posameznik v
dobro celotne skupine.
Skavti srednje starostne skupine - čete, so odšli na zimovanje
v kočo Velikonočnico pod vznožjem Boča. S sabo so
prinesli sankaško opremo, ki pa jim zaradi pomanjkanja snega
ni veliko koristila. Da je bilo snega vseeno dovolj za kepanje in
ribanje, ter da je bil res moker in mrzel, pa lahko potrdijo tudi
voditelji. Ker skavti nikoli ne vemo, kam nas zanese pot, radi pa
smo vedno pripravljeni, so se naučili izdelati krplje, pripomoček
za hojo po visokem snegu. Z veseljem jih bodo uporabili kdaj
drugič, saj tudi pri vzponu na Boč in nočni vrnitvi niso naleteli
na dovolj snega. Odlični zabavni večeri, ustrežljivi kuharici
in sončno vreme, zaradi katerega so nekateri ob odhodu celo
pozabili bunde, so tako zelo otežili ponedeljkovo vrnitev v
šolske klopi.
Najstarejši popotniki in popotnice so bili na svojem zimovanju
(Beli jelen) že v januarju, o čemer smo pisali v prejšnjem
članku, v tem času pa so predvsem služili pri mlajših skupinah
na zimovanjih, saj je služenje tudi glavno vodilo popotnikov
in popotnic. Na svojih rednih srečanjih so obnavljali znanje o
orientaciji in se predajali zimskim norijam.
Zima se počasi poslavlja in skavti bomo aktivni tudi spomladi.
Skupaj s širno Slovenijo bomo tudi mi pridruženi čistilni akciji
poskrbeli, da bo vsaj kakšen delček vojniške občine lepši. Se
vidimo - upamo, da se nam pridružite tudi vi!
Klemen Štante – Ekstra sokol
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Lovska družina obdarila
učence POŠ Socka
Učenci POŠ Socka smo tudi letos uvod v letni občni zbor Lovske
družine Dobrna popestrili s kratkim kulturnim programom, s
katerim smo navdušili vse prisotne.

Naravoslovni dan pri
Otonu Samcu
Učenci 1. in 2.
razreda POŠ Nova
Cerkev smo v torek,
31. januarja 2012,
obiskali Otona Samca
v Polžah.
Ogledali smo si
vodomersko postajo,
Soržev
mlin
in
ostala
gospodarska
poslopja.
Oton
Samec nas je z
veseljem popeljal po
njegovih
jutranjih
opravilih. V hišo smo
prinesli drva, skupaj
Pri Otonu Samcu
smo zakurili krušno
peč, štedilnik na drva ter skuhali domači čaj.

Otroci so se razveselili darila
V zahvalo za sodelovanje so nas v šoli obiskali lovci in
obdarili z družabnimi igrami in lego kockami. Bili smo zelo
veseli. Iskreno se jim zahvaljujemo za presenečenje.

Pripovedoval nam je o življenju nekoč, nam pokazal veliko
starih predmetov in razložil, za kaj so jih uporabljali. Zlezli smo
na krušno peč, se sladkali s suhim sadjem in orehi. Za malico pa
smo si privoščili domač kruh z medom. Luščili smo koruzo in
tekmovali, kdo bo bolj priden.
Bilo je prijetno, zanimivo in poučno, dopoldan pa je hitro
minil.
Učiteljici Sabina Penič in
Suzana Jelenski Napotnik

Jaka Kočet in Saša Špegelj,
POŠ Socka

Soški lajnar Jože
S svojo lajno je obiskal učence in zaposlene na POŠ Socka. Mladi novinarji so z njim naredili intervju.
Kdaj ste začeli igrati lajno?
Instrument sem začel igrati pred štirimi leti.
Kje ste pa dobili lajno?
Lajno sem videl pri svojih kolegih, ko sem obiskoval različne
sejme po Nemčiji, Češki … Prvo lajno sem potem kupil na
Češkem.
Kje vse ste nastopali?
Nastopal sem v Ljubljani, Celju, na Dobrni, v Vojniku, Kranju …
Ali se boste jutri udeležili Prešernove dneva v Kranju?
Vsekakor. Prešernovega dneva se pa moramo udeležiti. Takrat
se pa v Kranju dobimo vsi lajnarji iz Slovenije. Med seboj
se veliko pogovorimo, veseli, ker se zopet vidimo, pa malo
proslavimo Prešerna.
Kdo vas je navdušil za lajno?
Bil sem pri nekih kolegih. Z njimi smo šli na razne sejme,
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potem sem pa tam to videl in poslušal, pa mi je bilo všeč, pa sem
si mislil, tole bi pa jaz tudi imel.
Kako ste potem prišli do svoje prve lajne?
Na enem sejmu sem videl eno staro lajno, ki jo je eden prodajal
na Češkem. Potem sem jo pa kar vzel, kupil. Dobro je bilo, da so
bili z mano še kolegi, ki so mi posodili nekaj denarja, ker je lajna
kar drag instrument.
Ali je cela lajna ročno delo?
Da, čisto vse je ročno delo.
Kdo pa vas je naučil igrat na lajno?
Pokazali so mi tisti, ki so te instrumente naredili in pa drugi
znani slovenski lajnarji. Drugače pa je to enostavno.

Koliko različnih pesmi pa lahko zaigrate na lajno?
Okoli sto. Tako, da imam glasbo za vse priložnosti. Lahko
igram skozi vse leto. Začnem okoli novega leta, proti pomladi,
poleti, pa za rojstne dneve, godove, poroke, občinske praznike,
šolske praznike …
Na kakšen način pa deluje vaša lajna?
Ta lajna deluje na principu zraka. Zrak odpira piščalke, piščalke
pa piskajo na zrak.
Najlepša hvala za vaše odgovore, za obisk na naši šoli in
prelepo igranje na lajno.
Novinarji POŠ Socka: Maja Sivka, Nejc Škrbot,
Gregor Oblonšek, Matevž Zagruševcem z mentorico Majo Kovačič

Očistimo park na Frankolovem
Strokovni delavci Vrtca Mavrica Vojnik - Enota Frankolovo - se resnično trudimo, da bi že najmlajše naučili učenja ob raziskovanju
v naravi. Ob tem bi jim približali odgovorno ravnanje poseganja v naravo. Lepote parka, ki zaradi svoje skrivnostne preteklosti, ki
jo čuvajo mogočna stara drevesa, burijo domišljijo otrok.

Dovolite, da začnem z mislijo:
»… Narava sama ne pomeni ničesar,
  ne pove ničesar neobčutljivemu duhu.
Lepota je tam, kjer jo opazijo.
  Gotovo jo boste videli,
če ste jo pripravljeni videti  če jo boste iskali …«
Otroci in delavci Vrtca Frankolovo že več let izvajamo
dejavnosti projekta »EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA«.
Ena izmed pomembnih nalog je pregled okolja in opozarjanje
lokalne skupnosti na opažene pomanjkljivosti, nevarnosti v
naravnem okolju.

Tokrat bi vas radi opozorili na pretečo nevarnost za zdravje
vseh, ki se radi sprehajamo po parku na Frankolovem. To so pasji
iztrebki po vsaki strani pešpoti in okoli dreves, skozi ves park ter
mnogo ostalih smeti.
Na krajevne oglasne deske na Frankolovem smo izobesili
plakate s pobudo, da lastniki poskrbijo za iztrebke svojih psov.
Na Svet KS Frankolovo pa smo naslovili prošnjo za postavitev
košev za pasje iztrebke in ostale smeti.
Le tako bomo še naprej s ponosom vsem povedali, da imamo
na Frankolovem čudovit park za raziskovanje in brezskrbno igro
otrok.
Vsi iz vrtca si želimo, da bodo odgovorni in lastniki psov
izpolnili naša pričakovanja.
V imenu otrok, delavcev in staršev Vrtca Frankolovo

Otroci opozarjajo, da je tudi za kužki potrebno pospraviti

Darinka Stajnko
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Planinski pohodi šolarjev
Otroci OŠ Vojnik in njenih podružnic so vključeni v planinske krožke, kjer na različnih organiziranih planinskih pohodih ob
vodenju učiteljic in planinskih vodnikov spoznavajo planinske poti.
Planinci OŠ Vojnik smo končno dočakali pravo zimo, takšno s
snegom, pravo za zimski pohod. Planinci so povabili tudi starše,
ki so se vsi odzvali njihovemu vabilu. Dobro oblečeni, s polnimi
nahrbtniki, opremljeni z baklami in svetilkami smo se v mrzlem
popoldnevu, 14. februarja, zbrali pred OŠ Vojnik. Odpravili
smo se proti Šmartinskemu jezeru, ki je bil cilj našega pohoda.
Očaral nas je veličasten pogled na zaledenelo jezero, odlično pa
se je prilegel topel čaj in prigrizek ob postanku. V mraku smo
prižgali bakle in svetilke ter se ob čarobni svetlobi odpravili
nazaj proti Vojniku. Hvala Mihaelu Kralju za zanesljivo vodenje
po zasneženih poteh.

Na pohodu je bilo 10 otrok. Po gozdni poti smo se odpravili
proti Resevni, kjer smo v koči pomalicali, izpolnili planinske
dnevnike, nato pa se povzpeli na razgledni stolp. Zaradi oblačnosti
se ni videlo daleč, smo pa bili veseli, da smo premagali strah pred
višino. Stolp je namreč visok 20 metrov.
Po strmi poti smo se podali proti Šentjurju, kjer nas je počakal
kombi in nas peljal nazaj v Socko. Ne preveč utrujeni smo se ob
14. uri z lepimi vtisi vrnili domov.
Nataša Potočnik

Učenci POŠ Nova Cerkev pa smo se v soboto, 10. marca
2012, prebudili v lep sončen dan. Pohodniki so se zbrali pred OŠ
Dobrna. Pod vodstvom Vesne Kotnik in Jolande Klauški smo se
odpravili po gozdnih poteh, polnih zanimivosti. Ob Kneippovem
izviru smo se prijetno osvežili, le nekaj korakov naprej pa smo si
ogledali jamo Ledenico.

Pohod z baklami učencev OŠ Vojnik
Urška Agrež

V soboto, 3. marca 2012, smo se ob 8.30 uri zbrali pred POŠ
Socka in se s kombijem odpeljali na Svetino.

Planinci POŠ Nova Cerkev
Vso pot, skoraj do Zavrha, ki meri 907 m, smo hodili po gozdni
učni poti in se naučili marsikaj zanimivega.
Vračali smo se po gozdnih poteh, ki so nas vodile mimo Velike
Ravni do Socke. Po petih urah smo prijetno utrujeni, a zelo
zadovoljni prispeli na cilj.
Člani planinskega krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini smo se v
soboto, 17. marca, odpravili na Kum. Dobili smo se na železniški
postaji v Celju, od koder smo se odpeljali v Trbovlje. Od tam
smo pot nadaljevali peš po travniški in gozdni poti, tu in tam
smo prečkali tudi kakšno cesto. Imeli smo lepo vreme, pri hoji
pa nas je spodbujala še reševalna psička Tisa, ki nas je spremljala
na tem izletu. Pod budnim vodstvom planinskih vodnikov Aleša
in Iztoka smo prispeli na vrh, kjer smo se okrepčali s kosilom,
napisali planinske dnevnike in se še malo spočili. Kmalu smo se
morali vrniti v dolino, saj je bila pot kar dolga. Tudi nazaj smo se
odpeljali z vlakom in tako preživeli lep sobotni dan.
Mojca Podjavoršek

Planinci POŠ Socka
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Prireditev ob materinskem dnevu
v Novi Cerkvi
Kulturno umetniško društvo Nova Cerkev, skupaj z učenci POŠ Nova Cerkev ter otroci Vrtca Mavrica, enota Nova Cerkev, vsako
leto priredijo prireditev v čast prazniku, ki ga v mesecu marcu praznujejo mame. Tudi letos je bilo tako in priča smo bili še eni – prav
posebni – prireditvi, z naslovom »Mi smo vaši mali sončki«.
s senčnimi lutkami. Svoje igralske
sposobnosti so z dvema zaigranima
skečema prav tako pokazali petošolci
POŠ Nova Cerkev.
Prireditev
so
popestrili
tako
nastopajoči posamezniki, kot tudi
skupine. Z novima pesmima je mame
počastil MoPZ KUD Nova Cerkev,
zapeli in zaigrali so nam domačini iz
ansambla Klateži, otroci otroškega
pevskega zbora pod vodstvom Sabine
Penič pa so navduševali skozi celotno
prireditev. Pika na i je bil zaključek
prireditve, ko so svoje skupne moči
združili otroci otroškega pevskega
zbora POŠ Nova Cerkev ter člani
ansambla Klateži. Njihov nastop bodo
mame zagotovo nosile v srcu še dolgo,
dolgo časa.
Na prireditvenem odru v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi
je bilo v četrtek, 22. marca 2012 veselo, igrivo in ganljivo. Za
prijetno vzdušje v dvorani so najprej poskrbeli otroci Vrtca
Mavrica, enota Nova Cerkev, ki so se predstavili s prav posebno
točko, in sicer so pripravili čisto pravo lutkovno predstavo

V imenu organizatorja te prireditve
se še enkrat zahvaljujem vsem
nastopajočim ter vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku
letošnje prečudovite prireditve.
Andreja Štravs,
predsednica KUD Nova Cerkev

Foto: Srečko Sentočnik
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Prometni kotiček
Dobro je vedeti kako pravilno ravnati, ko doživite prometno nesrečo.
Spoštovane občanke in občani, ker me
sprašujete kam in kako ravnati v primeru
prometne nesreče, je dobro vedeti:
Zakonodaja sicer pravi, da ob nesreči,
v kateri je poškodovana samo pločevina,
ni treba obvestiti policistov in se lahko
udeleženca sama dogovorita, kateri je kriv.
Pogoj je, da eden od njiju prizna krivdo.
V takem primeru oba izpolnita evropsko
poročilo o prometni nesreči, in sicer vse
rubrike, narišeta skico in se na koncu
podpišeta pod to izpolnjeno poročilo, ko
so vsi podatki pravilno zapisani. Evropsko
poročilo je napisano v dveh izvodih,
katerega prejmeta udeleženca vsak po en
izvod.  
Priporočljivo je še, da krivec v evropsko
poročilo pod rubriko »OPOMBE« napiše,
da priznava krivdo. V svoji koloni
evropskega poročila se izpolni vedno
samo ena postavka, kadar pa postavke
ni, se vpiše čitljivo pod opombo na isti
strani stolpca. Povzročitelj mora izročiti
kupon   zavarovalne police; če le tega
ima, pa mora podati podatke z zavarovalne
police udeleženega vozila v nesreči
(številko police, naslov zavarovalnice
itd.) in poškodovani avtomobil je treba
dostaviti do zavarovalnice, kjer ocenijo
škodo. Do tu je vse lepo in prav.
Ker previdnost ni odveč, ker vse ni
tako kot v pravljici?
Po izkušnjah prometnih policistov
je včasih treba biti bolj previden, ker
povzročitelj nesreče včasih utegne po
svoje prirediti resnico. Poznano je nešteto
primerov, ko je nekdo že priznal krivdo,
vendar je naslednji dan, ko je (če je
prišel) na zavarovalnico, vse to zanikal.
V takem primeru je težko dokazati, kdo je
povzročil nesrečo in kdo je upravičen do
zavarovalnine. Tudi če udeleženci nesreče
naslednji dan pridejo do dežurnega
policista in povedo resnično zgodbo,
slednji ne more storiti drugega, kot da
takšno izjavo zabeleži, vendar to ni edina
nevarnost. Povzročitelj lahko kasneje, ko
»žrtev« že odda odškodninski zahtevek,
vloži enak zahtevek. Če ni dokazov, tudi
na zavarovalnici ne vedo, kdo ima v tej
zgodbi prav.
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Najboljši porok je vselej policijski
zapisnik. Če nekaj ni v redu in če ni
niti policijskega zapisnika, se kaj hitro
zgodi, da ostaneš brez odškodnine. Po
mojem mnenju je policiste priporočljivo
poklicati, če je povzročitelj vinjen in
če nima vozniškega izpita in tudi ne
veljavnih registrskih tablic ali celo ne
zavarovalne police. V takem primeru je
najbolje poklicati telefonsko številko 113,
tudi v primeru ko se udeleženca ne moreta
kateri izmed njiju je kriv. Policiste je
treba poklicati še, če je v nesreči udeležen
avtomobil s tujimi registrskimi tablicami.
Ko so policisti obveščeni o prometni
nesreči, morajo priti na kraj le-te in
si ga ogledati, ne glede na to, ali sta
se udeleženca nesreče medtem že
dogovorila. Policiste lahko o nesreči
obvesti tudi nekdo tretji, ki torej ni bil
neposredno udeležen v prometni nesreči,
vendar morajo kljub temu obravnavati
prometno nesrečo, piše v zakonu. Policisti
fotografirajo kraj nesreče, poiščejo dejstva
o dogodkih pred nesrečo in po njej in vse to
vnesejo v zapisnik. Fotografije in zapisnik
so kasneje med drugim pomoč sodniku za
prekrške, ko je treba na sodišču razčistiti,
kdo je dejansko kriv za prometno nesrečo.
Iz
lastnih
dolgoletnih
izkušenj
svetujem, da poškodbe soudeleženca
in situacijo takoj po nesreči vedno
tudi sami fotografirate, zato imejte v
avtomobilu vedno fotoaparat, ker se vam
takšno zavarovanje dokazov utegne zelo
obrestovati in povedati želim, da policisti
tudi niso nezmotljivi ljudje. Namreč,
policijski zapisnik je po navadi dolg
kašnih 7 do 8 strani in se lahko nenamerno
občasno prikrade kakšna napaka, zato
ima vsak udeleženec nesreče pravico
vpogledati v zapisnik. Vse različne zgodbe
o nesreči posameznikov pozneje preverja
sodnik za prekrške.
Pomembno je vedeti, da zakon o pravilih
cestnega prometa (skrajšano ZPrCP)
govori o štirih kategorijah prometnih
nesreč. V prvo sodijo prometne nesreče
v katerih je bila zvita samo pločevina,
v drugo sodijo prometne nesreče z lažjo
telesno poškodbo, v tretjo so razvrščene
nezgode težko telesno poškodbo in četrto
nesreče s smrtnim izidom. Pri vsem
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tem je dobro vedeti, da se kot telesna
poškodbe lahko šteje že bolečina, denimo
v vratu in je ta podatek pomemben iz
dveh razlogov. Zavarovalnice zahtevajo
policijski zapisnik, če želimo uveljavljati
zavarovalnino iz nezgodnega zavarovanja;
policisti morajo obravnavati vse nesreče
druge, tretje in četrte kategorije.
Največ vprašanj se nanaša ali morajo
policisti obravnavati tudi nezgode, v
katerih je bilo udeleženo vozilo s kasko
zavarovanjem? To je odvisno od pogojev,
ki jih postavi zavarovalnica ob sklenitvi
kasko zavarovanja in so po navadi napisani
na zadnji strani kasko zavarovalne police.
Spoštovani bralci glasila Ogledala
Občine Vojnik! To so skrajšani odgovori
na odprta in ponavljajoča se vprašanja in
vam želim srečno in varno vožnjo.
Jože Kocman, dipl. prom. inž.
SPV Občine Vojnik

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 2/87, 13. APRIL 2012

1, JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V OBČINI VOJNIK V LETU 2012
2. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV, KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU
KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2012
3. JAVNO OBJAVLJA POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA
OBMOČJU OBČINE VOJNIK
4. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI
JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012
5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2012
6. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012
7. JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS)
SAVINJSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013
8. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

Uradni del
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2012
(Uradni list RS št. 34/2011, z dne 24.12.2011) in Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) Občinska
uprava Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Vojnik v letu 2012
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2012 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

1.

Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (UKREP 1)

Skupaj

Višina sredstev
58.000,00 EUR
58.000,00 EUR

naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva
postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
http://rkg.gov.si/GERK/Pomoc/sc. sadovnjakov, vključno z
jagodišči, nasadov ter hmeljišč;
- nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s
pripadajočo opremo; nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih
živali in obor za rejo gojene divjadi;
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
- Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice
se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti,

III. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV
SREDSTEV

- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Do sredstev so upravičeni:

Upravičenci

(1) za UKREP 1:

Nosilci kmetijskih gospodarstev.

nosilci kmetijskih gospodarstev - pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

Pogoji za pridobitev sredstev:

Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstev na
posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z odlokom
o proračunu občine Vojnik za leto 2012.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in
meril, ki so navedeni pri ukrepu tega razpisa.
IV. UKREP
1 . Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 58.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo
(oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa
in jajc; naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
- nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
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- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora
imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v
sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni
zavezanec,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
- na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih
in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če
je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka
investicije,
- nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin.
- po zaključku investicije bo le ta v uporabi za namen za katerega je

Uradni del
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
- vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno za en predmet pomoči.
*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:

- investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih
zemljišč,
- samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč,
- nakup enoletnih rastlin,

- 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
- 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov
(GERK 1222) ali
- 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
- 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov
(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK
1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali

- investicije v naložbe trgovine,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike
Slovenije in EU,
- nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

- 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah
in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

- zbirno vlogo za neposredna plačila za tekoče leto Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,

- 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba;

- 8 ha gozdov ali
- 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
- 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1
ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013 in
hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
- izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor
se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
- po zaključku investicije mora kmetijsko
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

gospodarstvo

- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v
težavah.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma
študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno
prostorsko dokumentacijo,
- v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in
program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje,
molžo in izločke ....),
- stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje
pomožnih živinorejskih objektov;
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
- stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve
oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih
nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s
pripadajočo opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema
za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
- stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela
in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal,
planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in
material za drenažo …);
- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije
za izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
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Dodatna merila za ocenjevanje:

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana
je dokončna. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

- ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
- ali je investicija finančno upravičena,
- ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
- ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen
investicije.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini
58.000,00 EUR.
- Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000,00 EUR/letno na
posameznika/samo en predmet pomoči, minimalni znesek
pomoči je 200,00 EUR.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne
sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.
V. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v
letu 2012«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k ukrepu.
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine
Vojnik: http://www.vojnik.siin http://www.mojaobcina.si
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno ponedeljka,
14. maja 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v tajništvu
Občine Vojnik v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ
– RAZPIS KMETIJSTVO 2012«.
Dan

Rok za prijavo

Datum

Ponedeljek,
14. Maj 2012

Datum odpiranja vlog Rok za oddajo zahtevka
Sreda, 16. Maj 2012

Petek,
7. September 2012

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale
po kronološkem vrstnem redu, v kolikor več vlog prispe isti dan
se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred
izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so
sredstva namenjena.
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski
račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila
o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na
posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena
na Občino Vojnik najkasneje do datumov navedenih v javnem
razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti
za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu sklepa.
Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo
upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za
leto 2012,
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev
v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2012. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012.
VII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje
2007 – 2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno
preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas
na spletnih straneh občine Vojnik: www.vojnik.si in www.
mojaobcina.si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur.

Uradni del
IX. DODATNE INFORMACIJE

4. MERILA IN KRITERIJI

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78
00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski
pisarni Občine Vojnik.

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo
naslednja merila in kriteriji:
ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK

Številka: 330-0001/2012-3

do 50 aktivnih članov

5 točk

Datum: 19.3.2012

od 51–100 aktivnih članov

10 točk

nad 100 aktivnih članov

15 točk

Benedikt Podergajs l.r.
Župan

Občina Vojnik na podlagi 106i člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2012 (Uradni list RS št. 34/2011, z dne 24.12.2011)

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2012
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva
v občini Vojnik za leto 2012, ki ne predstavljajo državno pomoč,
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj s ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik
za leto 2012 predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR.

ŠTEVILO SEKCIJ
za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva

10 točk

PROMOCIJA
programi oz. projekti, ki prispevajo k prepoznavnosti občine
		

10 točk

organizacija samostojne prireditve v občini Vojnik
		

10 točk

SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator
ali soorganizator je Občina Vojnik

10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami

10 točk

CILJNA SKUPINA
prireditev oz. projekt je namenjen ožji skupini ljudi

5 točk

prireditev oz. projekt je namenjen vsem občanom
Občine Vojnik

10 točk

Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2012.

prireditev oz. projekt je namenjena širši populaciji

15 točk

3. UPRAVIČENCI

TRADICIONALNOST

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta

- imajo sedež v občini Vojnik,

OMEJITVE

- so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo na
območju občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja
občine Vojnik,

Pomoč se ne dodeli:

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot
jo določa zakonodaja,
- so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in
organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti,
- dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo
prejela iz državnih ali mednarodnih virov.
- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička;
- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine;
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške
že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma
je bil njihov program oz. projekt v letu 2012 kakorkoli že
financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do
sredstev po tem razpisu.

(več kot 3 leta zaporedoma)

10 točk

Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev,
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet
tega javnega razpisa.
5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
roka, to je, petek, 18.5.2012 dosegljiva na spletni strani
Občine Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis obveščeni najkasneje v
roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo,
23.5.2012.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje
vlog ne bo javno.

pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem
obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan (Petra
Pehar Žgajner, 03 78 00 620 ali 051 315 841).
Št.: 330-0002/2012-1
Datum: 26.03.2012
Benedikt Podergajs l.r.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper odločitev
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji
(Ur. list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08), Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik,

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na
območju občine Vojnik

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

I. Brezplačna uporaba rednih plakatnih mest

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.

Župan

JAVNO OBJAVLJA

1.) V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z
referendumsko propagandnimi sporočili možno na naslednjih
brezplačnih oglaševalnih mestih v Občini Vojnik:
- v KS Frankolovo - 3 avtobusne postaje: 2 postaji v centru
Frankolovega in ena v Verpetah,

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

- v KS Nova Cerkev – oglasna deska na stavbi Nova Cerkev 22 in
kozolec v centru naselja Nova Cerkev, oglasna deska na stavbi
Socka 19 (trgovina Sočanka), kozolec v neposredni bližini
gostilne Koprivnik v Socki in oglasna deska na gasilskem domu
Lemberg,

- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za
leto 2012,

- v KS Vojnik - oglasne deske na avtobusnih postajališčih v KS
Vojnik ter plakatni steber v trgu Vojnika.

- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v
proračunu.

2.) Organizator referendumske kampanje, ki prvi namešča plakat
na plakatno mesto, ga namesti ob zgornji levi rob, vsak naslednji
organizator referendumske kampanje pa namešča plakat tik ob že
nameščeni plakat oz. pod njim.

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski
račun.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2012.
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
v zaprti kuverti najkasneje do petka, 18.5.2012. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12.00 ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. Prijave pošljete
v zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
KMETIJSTVO DRUŠTVA 2012«. Vloge sprejemamo na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur
8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih
porabi nenamensko, oziroma dela ni izvršil je dolžan povrniti vsa
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3.) Plakatno mesto, ki je že polno, ni dovoljeno prelepiti ali iz
njega sneti referendumsko propagandno sporočilo, temveč
organizator referendumske kampanje, namesti svoj plakat na
drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.
4.) Na enem plakatnem mestu lahko organizator referendumske
kampanje namesti le eno referendumsko propagandno sporočilo
enake vsebine.
II. Dodatna plakatna mesta
1.) V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji bo lepljenje in nameščanje plakatov z
referendumsko propagandnimi sporočili na podlagi predhodne
pisne prijave do četrtka 1. 3. 2012 na sedež občine Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik proti plačilo možno tudi na
naslednjih lokacijah:

Uradni del
- v KS Frankolovo:
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m - nasproti OŠ Frankolovo,
v centru Frankolovega na desni strani regionalne ceste Celje –
Slovenske Konjice pri avtobusnem postajališču.
- v KS Nova Cerkev:
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m v bližini ekološkega
otoka, pred pokopališčem Nova Cerkev na desni strani regionalne
ceste Nova Cerkev – Vitanje.
1 dvostranski pano v velikosti 2m X2 m pred Lembergom, ob
regionalni cesti Vojnik – Dobrna.
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m na križišču regionalne
ceste Višnja vas – Nova Cerkev – Dobrna z lokalno cesto odcep
Polže.
- v KS Vojnik:
2 dvostranska panoja v velikosti 2m X 2m na parkirišču nasproti
pokopališča Vojnik, ob regionalni cesti Celje – Slovenske Konjice.
2 dvostranska panoja v velikosti 2m X 2m na travniku v Ivenci,
od križišča za Male Dole do avtobusne postaje, na desni strani
regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice.
1.a.) Cena najema plakatnega mesta je 3,00 EUR/dan/1m2. Cena
je brez DDV.
1.b.) Dodatna plakatna mesta se bodo postavila na podlagi
predhodnih prijav.
1.c.) Na dodatna plakatna mesta se plakati nameščajo šele po
predložitvi potrdila o plačilu.
2.) Organizator se lahko dogovori tudi za dodatna plakatna mesta
na plakatnih stebrih pri lekarni Vojnik ter Mercatorju Vojnik,
pod komercialnimi pogoji s podjetjem Premena, d.o.o. Celje,
Prešernova ulica 23, telefon 03 49 24 430 (Vanja Žgur).
3.) Organizator se lahko dogovori tudi za dodatno mesto na
čezcestnem transparentu v Vojniku, pod komercialnimi pogoji s
podjetjem: Amicus, Planina 3, 4000 Kranj, telefon 01 722 54
30 (Miran Žgajnar).    
III. Območja za plakatiranje
1.) Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago
organizatorjem referendumske kampanje
še naslednja območja za plakatiranje.
KS Frankolovo:
- v parku,
- pri bazenu,

- vzdolž desne strani Keršove ul., od Kolarja (Gorkiča) do novega
naselja.          
2.) Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela
začasno plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno
le s soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
3.) Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojno varstvenih
ustanovah in sakralnih objektih.
IV. Odstranitev plakatov in volilno propagandnih sporočil
Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. Uničene plakate bo
občina odstranjevala sproti. Šteje se, da je plakat uničen, ko
je zaradi vremenskih neprilik ali človeškega faktorja izgubil
prvotno obliko (porisani ali strgani plakati).
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v roku
15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga
propagandna sporočila s plakatnih mest.
Številka: 042 – 0001/2012- 3 (1)
Datum: 22. 2. 2012
Benedikt Podergajs,l.r.
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
športa v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04), Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
34 /11) in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 2012
objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih
bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto
2012
- Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
- Kakovostni šport
- Druge dejavnosti:

- ob zelenici pred KS Frankolovo,          

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu

- v Črešnjicah pri avtobusnem postajališču,

- medobčinske in občinske športne prireditve

- pri avtobusni postaji Loka ob hiši.

- delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni Občine
Vojnik

KS Nova Cerkev:        
- oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v Lembergu,
Vizorah in v Socki.
KS Vojnik:      
- v središču trga, razen na avtobusni postaji in pri vhodu v Gasilski dom,

- Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na
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regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Vojnik,
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.
- Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih
programov:

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10
dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
- Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z
vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene
dejavnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail:
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Vojnik, 26.3.2012
Številka: 671-0002/2012-2

- športna društva,

Benedikt Podergajs,l.r.

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem na območju občine Vojnik,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa s sedežem na območju občine
Vojnik,
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.
- Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 43.288,00 €.
- Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na
spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem
razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem
izvajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in
navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove morajo
ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje
športne dejavnosti.
- Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik najkasneje do 21.5.2012. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
tajništvu Občine Vojnik.

župan Občine Vojnik

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI
ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO
PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 21.5.2012
DO 12. URE ODDAJO SVOJE VLOGE. OBRAZCI SO
DOSTOPNI na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
ali na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si.
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v občini Vojnik (Uradni list RS,
št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 34/2011, z dne 24.12.2011) Občina
Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2012
- Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na
področju turizma v občini Vojnik.
- Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2012
predvideno 11.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do
31.12.2012.
- Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj
z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička,
delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:

- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,		

OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom:
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2012«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na
področju turizma,

- Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev
in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.
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- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih
društev ter drugih organizacij;			
- Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati
naslednje podatke:

Uradni del
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Vojnik,
Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na internetni strani
Občine Vojnik: www.vojnik.si od dneva te objave;
- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu o
zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2012, ki ga je
sprejel pristojni organ,
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom
oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do
vključno petka, 25. maja 2012, do 12.00 ure, na naslov
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju turizma 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 oblike.
- Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
(Uradni list RS št. 17/04 in 33/07).
- O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku
30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
- Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na
telefonskih št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 Petra Pehar Žgajner.
Datum: 26.3.2012

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske
mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v
prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik,
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno leto
pred objavo razpisa,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
- da imajo evidenco o članstvu,
- da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
- da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto,
- da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo Občino Vojnik.

Št.: 322-0003/2012
Benedikt Podergajs,l.r.
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 34/11) objavlja za leto 2012

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2012

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 23.000 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila v
obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2012.

1. Predmet javnega razpisa

7. Razpisni rok

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na
področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne,
lutkovne in literarne dejavnosti.

Rok za oddajo prijav je do vključno 21.5.2012. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij,

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
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dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik ali
na spletni strani www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
- natančen opis programov,

- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski
zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračunski lokalnih skupnosti in
- imajo sedež ali poslovno enoto na območju Savinjske regije.
Financiranje

- poročilo porabe sredstev za leto 2011,
- plan dela za leto 2012 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski,
državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2012«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.

RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada
in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov
v naslednjem razmerju:
- sredstva Evropskega socialnega sklada2 				
(v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije )
- sredstev delodajalcev 					
(v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije ali ob sofinanciranju
občine v višini 25% dodeljene štipendije3).
Način prijave
Delodajalci se prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni
poziv«.
Prijavnemu obrazcu mora biti priložena:

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih
programov po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene
dejavnosti.

- izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po
končanem štipendiranju (»Izjava« iz razpisne dokumentacije),

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij
v zvezi z razpisom

Razpisnik

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v času
uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti, Urško
Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.dejavnosti@
vojnik.si.
Vojnik, 26.3.2012

Višina sofinanciranja
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. (štipenditor),
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Datum objave
30. 03. 2012
Rok oddaje
do 20. 07. 2012

Številka: 610-0003/2012-1
Benedikt Podergajs,l.r.
župan Občine Vojnik

Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko
shemo (RŠS) Savinjske regije za šolsko/študijsko leto
2012/2013
Predmet JP: Izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko
štipendijsko shemo (v nadaljevanju RŠS) Savinjske regije v
šolskem/študijskem letu 2012/2013.
Kdo se lahko prijavi?
- p ravne osebe zasebnega prava,
- fizične osebe,
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Kontaktna oseba
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. Barbara Kač
Kadunc, tel.: 03 589 40 94, e-naslov: barbara.kac@rasr.si
Info o razpisu
http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-poziv-zadelodajalce-za-vkljucitev-v-RSS-2012-13

Uradni del
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/11) objavlja za
leto 2012

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za
leto 2012
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju:
izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na
osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina
Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne
programe (zakonska ali pogodbena obveznost),investicij v
prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju
občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Vojnik;
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje
socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih
uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem
(za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v
vsakdanje življenje);
- reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let
uspešno deluje na območju občine Vojnik;
- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;
- program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven
organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga
izobraževanja za člane ali širšo okolico;
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje
elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja);
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10
točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
do 20 članov – 5 točk,
od 20 do 40 članov – 10 točk,
več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine
Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2012.
7. Razpisni rok

4. Okvirna vrednost sredstev

Rok za oddajo prijav je do vključno 30.5.2012. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.

Okvirna vrednost razpisa je 6.000,00 €.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev

Vloga mora vsebovati:

- da imajo urejeno evidenco o članstvu;
- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan
aktivnosti za prihodnje leto.

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2011 in število
občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:

izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na
spletni strani www.vojnik.si
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
- natančen opis programov,
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- poročilo porabe sredstev za leto 2011 in
- plan dela za leto 2012.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE
DEJAVNOSTI 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku
osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje
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v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij
v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z
razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti,
Urški Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si
Vojnik, 26. 3. 2012
Številka: 122-0012/2012-1
Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik

Društva

Interpretacija
dediščine v galeriji
PIROS

DU Vojnik
– kam čas beži?
Spomladansko čiščenje je za nami
in ostala je le ena velika želja, da naj
Slovenija ostane čista, v pravem pomenu
besede »Slovenija moja dežela«. Samo
eno imamo in prav bi bilo, da jo čuvamo
in ohranimo čisto in lepo, do bodo še
zanamci imeli kaj videti in uživati.

Projekt Po poteh umetnosti in umetne obrti, katerega nosilec
je Občina Laško, partnerji pa Občina Vojnik, Občina Štore,
STIK ter KD Galerija Maleš in je delno sofinanciran iz sredstev
Leader, predstavlja inovativen prispevek k razvoju perspektivnih
dejavnosti območja LAS Raznolikost podeželja.

Sedaj pa le nekaj besed o delu našega
društva do zdaj in kaj bomo delali v
prihodnjih mesecih.
Za nami so praznovanja, pust, dan
žena, materinski dan in tudi naše
enoletno delo smo pregledali na Občnem zboru v soboto, 11.
februarja, ki smo ga imeli v gostilni Medved v Škofji vasi.
Občnega zbora se je udeležilo kar 185 naših članov. Dan žena
in materinski dan smo praznovali skupaj in odločili so se za
gostišče Zimrajh nad Zrečami. Kot že nekaj let, so tudi letos
ženske dobile rožico za spomin na ta dan.

Spodbuja kulturni turizem na podeželju, odličnost in inovacije
na področju upodobitvenih in vizualnih umetnosti ter solidarnost
in vseživljenjsko učenje s pomočjo umetnosti. Omogoča in
promovira dostop do umetnosti in umetniškega izražanja za
najširši krog ljudi in si prizadeva za ohranjanje in spodbujanje
rasti v kulturnem gospodarstvu območja.
V okviru projekta so bile v začetku marca izvedene tri delavnice
za prihodnje vključene ponudnike v mrežo novega integralnega
turističnega produkta. 3. marca smo se v Zdravilišču Laško
seznanili z dobrimi praksami Rokodelske akademije iz Veržeja
in zadruge Pomelaj z Male Polane. 6. marca smo v Muzeju
Laško prisluhnili mag. Tatjani Štinek, ki nam je predstavila
modele povezovanja za večjo učinkovitost in prepoznavnost.
10. marca pa smo v Galeriji Piros v Globočah pri Vojniku gostili
priznano interpretatorko dediščine, Marjeto Keršič Svetel, ki
nam je na izjemno zanimiv in poučen način približala osnove
interpretacije dediščine kot komunikacijske metode, skozi
katero posredujemo znanja, vrednote, veščine in čustva. Našo
predavateljico je galerija Piros očarala, še prav posebej razstava
o Boženi Nemcovi, veliki češki pisateljici in pravljičarki, s katere
deli se je srečala že v rani mladosti. Ilustracije Jožeta Žlausa so
jo popeljale nazaj v slikovito otroštvo in ji podarile nepozabno
doživetje, prav tako pa tudi nam udeležencem, ki se zakoncema
Žlaus zahvaljujemo za gostoljubje, zavodu Etno Eko ter Tanji
Gobec pa za pogostitev.

Ker prihaja pomlad in za njim poletje smo vse bližje, ko bomo
odšli na izlete. Kot prvo bo po vsej verjetnosti izlet v Prekmurje.
Obiskali bomo kraje kjer še nismo bili ali že dolgo ne. Slovenija
je sicer majhna in mi že dolgo hodimo na izlete, tako da smo
našo deželo že v tem času prehodili po dolgem in po čez. Toda
se bo že še našel kakšen kotiček, kjer še nismo bili. V teh prvih
dneh oz. v mesecu maju ali juniju nas čaka tudi izlet v tujino.
Kam bomo odšli na ta dva prva izleta, kakor tudi na vse ostale
vas bomo preko oglasne deske in poverjenikov sprotno in
pravočasno obveščali.
Spomniti vas moram, da je vse bližje 14. junij, ko naše društvo
praznuje 60. obletnico ustanovitve. Praznovanje bomo začeli
s kulturnim programom in pozdravom gostov v telovadnici
Osnovne šole Vojnik in nadaljevali z veselim druženjem pod
šotorom na igrišču v Vojniku. Da bo res veselo bo poskrbel
ansambel Francija Zemeta. Tudi pijače in jedače bo.
Druženja nam ne bo manjkalo. Zdaj je čas, da se nam pridružite,
se včlanite in tako si poiščete novo družbo in obnovite staro
znanstvo. Ne smemo pozabiti, da čas krr beži, ne smemo ga kar
izpustiti iz rok.
Spomnil bi tudi tiste naše člane, ki še niste poravnali letnih
članarin, ki so le 7 €, da to storite, saj biti naš član ima veliko lepih
prednosti in pridobitev, ki še dolgo ostanejo v našem spominu.
Ob koncu kličem vsem upokojencem: “Pridite pridružite se
nam in skupno gremo nasproti jeseni življenje! Nasvidenje pri
druženju!”
Ivan Robačer,
predsednik DU

Marina Bezgovšek
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Zvezdana Gal in Aleš Stolec
Županova nagrajenca za leto 2011
Neumorna pri delu v kraju. Vedno na razpolago za pomoč ljudem v stiski. Aktivna pri promociji Nove Cerkve in občine Vojnik.
prezreti in enostavno prestopiti.
Na vprašanje, od kod ta čut za pomoč drugim, se Zvezdana
prešerno nasmeji: »Ne vem. Fajn mi je. Verjetno sem se s tem že
rodila. Že ko sem bila majhna, me nikoli ni bilo treba prositi za
pomoč, vedno sem to naredila, ker sem tako čutila.« Ta čut se je
tako pri Zvezdani, kot pri Alešu še posebej razvil ob hudi bolezni
Aleševega strica, ko je Zvezdana prevzela vlogo družinskega
pomočnika, sicer pa sta zanj skrbela oba.

Predvsem pa sta Zvezdana in Aleš uigran dvojček, ki že
dolgo in uspešno krmili na svoji skupni poti. Pri svojem delu
se ne ozirata na razne opazke, pa tudi polena, ki so jima večkrat
vržena pod kolena, uspešno preskočita – vse to jemljeta kot izziv
in plujeta naprej po svoji poti. Delo za kraj, pomoč drugim,
domača gostilna in kmetija, družina ter prijatelji so del njunega
vsakdanjika. Vse skupaj je močno prepleteno eno z drugim - z
roko v roki.
Čeprav Zvezdana ni po rodu iz Nove Cerkve, se je v tem
prikupnem kraju vživela bolj, kot je sama pričakovala. Pravi, da
se je v življenju treba prilagoditi. Da vzameš tisto, kar se ti ponuja,
četudi je potrebno marsikdaj zaviti s poti. Tako se je pred 15 leti
preselila v Novo Cerkev, kjer sta si skupaj z Alešem ustvarila
družino, na katero sta zelo ponosna. Rodili so se jima trije otroci:
Gregor, Gorazd in Julija. Trije svetovi zase, vendar vsak od njih
poseben na svoj način. Kako ne? Saj sta posebna tudi Zvezdana
in Aleš. Zaradi njune posebnosti sta po navadi magnet za dobre
stvari, toda včasih tudi kot strelovod za slabe stvari, za katere
pravita, da jih na srečo ni veliko ali pa sta se jih skozi leta naučila

Njuno življenje ne pozna počitka. Poleg vsakodnevnih
obveznosti se pri njima izrazito kaže tudi »patriotizem« in
pripadnost domačemu kraju. V ta namen sta izredno aktivna pri
promociji Nove Cerkve, kakor tudi občine Vojnik. Prav tako je
zelo malo prireditev v kraju, kjer ne bi bila vpletena vsaj delno,
če ne v celoti. Veliko slednjih – kot sta na primer »S harmoniko
na vasi« ali »večdnevna prireditev na gradu Lemberg« - so plod
prav njunih idej. Zelo kmalu pa se bodo lahko krajani udeležili
še ene nove prireditve, ko se bo v središču vasi igralo in plesalo.
Projekt, ko se bodo predstavile različne folklorne skupine iz
bližnje in daljne okolice, sta razvijala skoraj leto dni.
V prihodnosti si želita delati isto ali še več, pravita. Tako kot do
zdaj želita živeti z vasjo in za vas in k temu načinu razmišljanja
pritegniti še zadnje skeptike v Novi Cerkvi. Največje plačilo za
njun trud so lahko izključno zadovoljni krajani in obiskovalci, ki
se zaradi raznolike ponudbe kraja radi vračajo nazaj. Še naprej
želita pomagati sebi in svojim bližnjim, saj sta prepričana, da je
v teh časih to edini način, da naše sobivanje naredita prijetnejše
in življenju prijaznejše.
Ob vsem tem si seveda želita tudi čim več prostih dni, ki jih
lahko izkoristita za njune hobije, kot so kolesarjenje, skupni
družinski dopust ter druženje s prijatelji.
Jaz pa jima želim, da bi njun dan imel dovolj ur za uresničitev
vseh ciljev in želja, ki jih še imata.
Andreja Štravs

Opozorilo
Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja
Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem
okolju (Uradni list RS št. 4/06) od 7. marca 2012 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na
področju cele države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.
Inšpektorji inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo v času razglašene požarne
ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.
Gasilci in zaščita
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Cvetna nedelja v znamenju butar velikank
Domala vsi poznamo v najrazličnejše snope povezano spomladansko šibje in zelenje, ki ga opisujemo kot cvetnonedeljske butare,
snope, šope, presmece, potice, itd. Poleg različnih poimenovanj se razlikujejo tudi po sami izdelavi, vse pa nosijo le eno sporočilo.
Katoličani se z njimi spominjamo Kristusovega zadnjega prihoda v Jeruzalem, pri čemer ga je ljudstvo pozdravljalo s palmovimi in
oljčnimi vejami. Praznovanje cvetne nedelje je kot tako razširjeno po vsej Evropi.

let. Vzeti so se pustile le tiste na prvih metrih, do koder so segle
najdaljše roke, vse višje pripete pa so zaenkrat ostale na butarah
kot okras in z varne razdalje obiskovalcem vzbujajo le apetit.

Letošnja cvetna nedelja na Frankolovem je bila po zaslugi
članov PGD Frankolovo in še nekaterih drugih sodelavcev zopet
izredno barvita in živahna. Poleg številnih majhnih in malo
večjih butar smo lahko občudovali tudi dve velikanki, ki sta se
pred pročeljem farne cerkve ponosno stegovali kar 20 metrov
visoko. Spomnimo, da so pred 12-timi leti na pobudo domačina,
Breclovega Tonija, začeli izdelovati butare ekstremnih dolžin in
tistih najdaljših niti ni bilo mogoče postaviti pokonci.
Zadnjih par let so se »prekvalificirali« na pokončne butare
in letošnji sta bili najvišji doslej. Blizu 60 sodelujočih je bilo
udeleženih pri njuni izdelavi, nošnji in postavitvi, pri slednji jim
je pomagalo še avtodvigalo. Če je domena moških gradbeni
inženiring in organizacija, ženskam pripada stilsko oblikovanje
butar. Tako sta iz 9-tih vrst lesa in zelenja (leske, vrbe, ive,
pušpana, drena, božjega lesa, oljke, brina in bršljana), nastali
»dvojčici«, ki so ju opletli z 90-timi metri zelenih kit in nanje
navezali 50 kg sočnih »magnetov«. Ja, dobesedno. Pomaranče
na butarah so kot magnet pritegnile ljudi vseh starosti, od 1 - 99

Tako postavljeni butari lahko mimoidoči občudujemo še
dva do tri tedne, potem ju »Tonijev tim« razstavi, naredijo še
nekaj križcev za vrtove in polja, preostalo pa odpeljejo nazaj na
domačijo Breclovih, tja, kjer sta nastajali. Ves »žegnani« les, ki
naj bi varoval pred strelo in drugimi ujmami, nato sežgejo. Kot
pravijo v PGD, ima izdelava tradicionalnih butar velikank poleg
osnovnega tudi družabni pomen, saj povezuje in druži krajane,
pa še koga iz širše okolice. Gotovo se s tem lahko strinjamo tudi
opazovalci celotnega spektakla, ki smo že »firbčni", kakšna bo
naslednje leto. Ekipa PGD pa se vsem, ki na različne načine
pomagajo pri tem projektu, iskreno zahvaljuje.
Sonja Jakop
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TD Nova Cerkev
ima novo
predsednico
društva

Gostišče
spet v novih rokah
Ko sem vprašal novega najemnika gostišča, Jerneja
Podpečana, kaj je bilo odločujoče, da se je odločil odpreti lokal,
v že skoraj odpisanem kozolcu, je dejal:

5. februarja 2012 je v prostorih Gasilskega
doma v Novi Cerkvi potekal občni zbor
Turističnega društva Nova Cerkev. Udeležba
je bila številčna, izvoljeno pa je bilo novo
vodstvo.
Turistično društvo bo v novem mandatu
vodila Zvezdana Gal, dolgoletna članica TD
Nova Cerkev. Na zboru so poleg izvolitve bili
predstavljeni tudi načrti za to leto ter naloge , ki si jih je zadalo
novo vodstvo. Prav tako so bili vsi prisotni deležni potopisnega
predavanja iz potepanj po južni Ameriki, ki ga je pripravil
Klemen Kotnik. Po uradnem delu je sledila še pogostitev za
člane in goste. Vse skupaj se je nadaljevalo z zabavo in dobro
glasbo v izvedbi ansambla Klateži.

Novi najemnik gostišča Jernej Podpečan
V bistvu so odločali trije dejavniki: lokacija, ambient, kozolec.
Pa tudi povpraševanje po boljši kulinariki lahko prištejem k
tem trem razlogom. Imam lokal tudi v Žalcu, vendar je tam
konkurenca bolj huda, pa tudi prostorsko sem omejen na tisti
lokaciji.
Precej delamo na ponudbi hrane na terenu, to nam omogoča
ta kuhinja, torej pridemo na določeno lokacijo, postrežemo,
pospravimo in gremo. To uporablja vse več ljudi ob raznih
družinskih srečanjih. Znani smo po jedeh iz krušne peči, saj je
krušna peč na novo postavljena in dobro deluje. Pečemo sami
domači kruh prav tako pa tudi pecivo.

Prijateljska naveza članov TD Nova Cerkev in KUD Veseli oder
Tako je Turistično društvo v pomladnih mesecih že pričelo
z uresničevanjem zastavljenih nalog. V mesecu februarju so
se člani udeležili tradicionalnega pustnega karnevala v Novi
Cerkvi, v mesecu marcu so izvedli obrezovanje sadnega drevja,
pod strokovnim vodstvom ga. Nine Štimulak ter se že 17 leto
po vrsti številčno udeležili čistilne akcije, ki je v letošnjem letu
potekala v znamenju vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo.
Kot je znano se Turistično društvo iz Nove Cerkve ne posveča
samo turističnim dejavnostim, ampak nemalo kdaj zorganizirajo
tudi kakšno kulturno prireditev. Ena takšnih je gostovanje
njihovih dolgoletnih prijateljev iz Velike nedelje. KUD Veseli
oder je s predstavo “Tašča, da te kap, 3. del” ponovno privabil in
navdušil številne krajane iz Nove Cerkve in okolice .
Andreja Štravs
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Prihodnjim gostom sporočamo, da bomo veseli prav vsakega:
tistega, ki pride samo na kavico, kot tistega, ki zahteva kosilo po
izbiri. Povem pa, da na prvi pogled nismo najcenejši, ampak za
to ceno stojimo z vrhunsko kvaliteto izbranih sestavin. Tudi če
je malica 30 centov dražja kot kje v bližini, je pa malica v sestavi
zdrave kombinacije, da malice označimo z oznako zaščite srca
in ožilja, to pomeni uporabo pravilnih maščob, nemastnega
mesa ali cvrtja. Malic bo na primer sedem vrst in kakovost si
zasluži tudi svojo ceno.
Imamo veliko izbiro ribjih jedi, vsak teden en dan pa
predstavljamo tujo kuhinjo skozi malice. Gledamo pa tudi na
kombinacijo ustreznega vina s hrano, tu si želimo sodelovanja
z lokalnimi pridelovalci vin. Rad bi poudaril, da sladice, ki jih
pripravljamo doma, pripravljamo v manjših količinah in so brez
umetnih praškov, krem ali drugih umetnih primesi.
Torej imamo kaj ponuditi. Kar postrežemo je kvalitetno, s tem
pa bi radi prepričali naše prihodnje goste in opravičili zaupanje,
da se nam ti gostje vračajo.«
Jure Vovk

Splošno

Verica Rihar
– slikarka samorastnica
Ob odličnem domačem jabolčnem zavitku in dišeči kavi, sem se pogovarjala s prijetno in skromno slikarko samorastnico, Verico
Rihar.
Že v osnovni šoli je likovni pedagog g. Lorenčar opazil njen
talent in ljubezen do slikanja. Nagovarjali so jo, naj svojo
življenjsko pot nadaljuje na področju umetnosti, vendar življenje
ubira svoja pota; na prvem mestu je bila skrb za izobrazbo, poklic,
družino … Preteklo je kar nekaj let in po rojstvu hčere in sina je
začela uresničevati svoje otroške sanje, najprej s slikanjem na
svilo, nato na steklo in s tem odprla vrata v mavrični in čarobni
svet umetnosti.
Leta 2004 se je preko Mavrice udeležila delavnice slikanja
z oljem. Mentor je bil priznani slikar in grafik Stane Petrovič
– Čonč, ki ji je s prijaznostjo in ustrežljivostjo pomagal pri
prvih korakih slikanja z oljem. Tako je kmalu imela na pobudo
sestre Danice (žal že pokojne) prvo razstavo na Cinkarniškem
razstavišču in s tem prebila led. Sledile so uspešne samostojne
razstave (ponovno) v Cinkarni, Knjižnici Vojnik, Etolu …
Kmalu po začetku likovnega ustvarjanja se je pridružila
likovni skupini Prijatelji, pod mentorstvom Staneta Petroviča Čonča. Aktivno sodeluje na slikarskih prireditvah, kot so EXTEMPORE, likovnih kolonijah in razstavah.
Njena dela so pri ocenjevalcih in kritikih zelo dobro ocenjena.
Njene slike pripovedujejo zgodbe o ljudeh, trenutkih, dogodkih,
razmišljanjih in hotenjih.
Čeprav ji je olje na platnu trenutno najbolj priljubljena tehnika,
pri slikanju rada poseže tudi po slikarski lopatici, uporablja pa
tudi tehniko akvarela, akrila in risanje s trstiko. Slika krajino,
tihožitje, cvetje, pa vse do komercialnih časovno aktualnih
motivov.

Kadar pa ne drži čopiča v rokah, pa rada seže po RICHELIEU
(rešilje) vezenju. To je posebna tehnika šivanja z belo nitko na
belo podlago, tako da nastane luknjičast vzorec (del motiva se
obšije in nato izreže, del pa je polni vez). Na tak način nastanejo
izpod njenih rok čudovito obrobljeni prti, robci, zavese …

Torej, če ste v dilemi, kaj podariti za rojstni dan ali pa ne
veste, kaj bi podarili poslovnemu partnerju, lahko v njeni pestri
ponudbi slik izberete sliko, svileno ruto ali pa ročno izvezen prt.
Za posebne priložnosti pa vam naslika motiv po vaši želji na
osnovi fotografije.
Tekst in foto: Lucija Šolinc-Ovtar
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Splošno

Vojničani praznovali cvetno nedeljo
Z blagoslovom domačega župnika A. Pergerja 8, 7 in 6 metrov visokih butar na cvetno nedeljo, so izdelovalci butar »velikank«
doživeli lepo potrditev svojega dela. Butare so tudi letos postavljene na vidno mesto na vrhu impozantnega stopnišča pred farno
cerkvijo sv. Jerneja in lepo vidne daleč naokoli.
Tudi letos so izdelovalci že petič po vrsti ponovili idejo - motiv
akcije izdelovanja butar. Te butare naj ne bi tekmovale po dolžini,
lepoti, teži ali doseganju kakih rekordov. S tem bi se še najbolj
približal pomen in lepota tega verskega praznika. Polepšala pa bi
se tudi okolica farne cerkve. Želja pa je seveda, da bi bile lepo
izdelane in to po starih običajih (iz avtohtonih vrst lesa: pušpanj,
dren, iva, božji les, leska, bršljan, čremsa – 7 vrst lesa). Ideja
je, da bi se iz preostalega rastlinja pri izdelavi butar velikank
izdelale mini butare ter bi se ponudile v dobrodelne namene.

Urejanje prostora
po vremenski sveti maši (»binkoštni ogenj«). To naj postane
tradicionalno.
Verjetno je prav, da se stari običaji naših prednikov spet obujajo
– ohranjajo. Pravijo, da kdor prednikov ne časti njihovega imena
vreden ni. Pobudnika tega in neutrudna organizatorja pa sta Mirko
Krašovec ter Ivan Pušnik, oba iz Arclina, s svojimi prijatelji.
Izdelovalci butar so bili veseli, da so se jim pridružili tudi
mladi. Lavra, Sonja, Andraž, Filip – DOBRODOŠLI! Tri butare
bodo zdaj nekaj časa krasile okolico župne cerkve. Z lepim
parkom, parkiriščem in mogočnim stopniščem to predstavlja
zbirališče Vojničanov ter številnih obiskovalcev. Tudi parkirišče
zaradi bližine vrtca lepo služi namenu. Tu je trenutno posajeno
208 grmovnic (dreves, pušpanjev, okrasnih trav …). V gredicah
pa cveti več kot 1500 cvetlic. Prelepo barvno usklajeni nasadi
cvetlic so iz bogate ponudbe VRTNARSTVA KRAŠOVEC iz
Arclina. Prava paša za oči!

Delo je končano, sledi zdravica
Izdelovalci, ki niso samo domačini, so pri delu obujali spomine
na običaje iz svoje mladosti in iz svojih krajev. Ponekod so na
dren, ki je bil zavezan na vrhu butare v obliki srca, privezali
lepo kmečko jabolko. Po blagoslovu in prihodu domov, pa so
ga sneli, shranili ter porabili na velikonočno nedeljo za pripravo
hrena. Drugje so les butar (ponekod so jim rekli »žegen«) skrbno
hranili. Če se je na nebu pripravljalo k hudemu vremenu, pa so
gospodinje v peči zažigale blagoslovljen les. Ta običaj bi letos
spet ponovili na binkoštni ponedeljek, pri cerkvi Device Marije,
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Izdelovanje vrha butare
Velika hvala gre donatorju popravila ograje, ki so jo
poškodovali nepridipravi. Ta kompleks naj bi bil oziroma je že
simbol vojniške fare. NAJ NAM BO V PONOS!
Pavle Leskovar

Splošno
Jožefova nedelja - farni
praznik po novem
Pred dvema letoma smo Frankolovčani »preselili« farni
praznik iz Anine na Jožefovo nedeljo, na nedeljo, ki je najbližja
godu našega farnega zavetnika. Praznovanje po novem, ki se je
tokrat »zgodilo« drugič, je dobilo tudi drugačno zunanjo obliko.
Če bi ga želeli opisati na najkrajši možni način, lahko rečemo,
da je dobilo nov pečat in »se prijema«.
Razstava starih mizarskih orodij
Kot se za farni praznik spodobi, je osrednje dogajanje
predstavljala slovesna maša, ki sta jo darovala domača
duhovnika, p. Branko Cestnik in p. Andrej Koch. P. Branko je v
nagovoru predstavil namen farne nedelje in ob tem osvetlil lik
našega farnega zavetnika, v katerem Cerkev vidi zgled vzornega
očeta in delovnega človeka, saj je bil Jožef po svetopisemskem
izročilu po poklicu mizar. Morda ni naključje, da imamo zato v
našem kraju precejšnje število »tapravih« mizarjev.

Razglednice
Nove Cerkve
V Novi Cerkvi od leta 2003 deluje Projektni svet »Slomšek v
Novi Cerkvi«, ki je nastal na pobudo že pokojne Jelke Samec
Hotko. Skrbi za ohranjanje in oživljanje duhovne in kulturne
dediščine škofa Antona Martina Slomška oz. za prezentacijo
A. M. Slomška in njegovega delovanja v letih 1827 do 1829 v
Novi Cerkvi. Plod omenjenih prizadevanj je izid kompleta šestih
razglednic z motivi, vezanimi na blaženega škofa A. M. Slomška.
Pri pripravi razglednic so sodelovali dekan Alojz Vicman,
vodja Projektnega sveta, član župnijskega sveta Oton Samec,
z izbranim besedilom jih je, kakor tudi ovitek kompleta, opremil
publicist in novinar Drago Medved. Fotografije za razglednice
je napravil Franc Feri Kropec, pri oblikovanju pa je sodeloval
Rafko Počivalšek. Predstavljene so bile na letošnji občinski
prireditvi ob kulturnem prazniku, v čast tako Francetu Prešernu
kot A. M. Slomšku, ob stopetdesetletnici njegove smrti, ki
obeležuje Slomškovo leto.
Na razglednicah je upodobljena Nova Cerkev z različnih
strani, cerkev sv. Lenarta, Slomškova kapela, kjer je škof vodil
nedeljsko šolo. Velike dragocenost v cerkvi pa sta relikvije škofa
A. M. Slomška in umetniška upodobitev akademskega slikarja
Tomaža Perka z naslovom Glejte, že sonce zahaja.
Izid razglednic je nova pridobitev za župnijo in za kraj, ki
sta tako dobila širšo razsežnost oz. možnost promocije Nove
Cerkve in delovanja blaženega škofa A. M. Slomška.

Na razstavi, ki so jo ti lesni (ne pa leseni!) mojstri pripravili
posebej za ta praznik, smo si lahko ogledali stara orodja,
s katerimi so naši predhodniki obdelovali les, in sicer orodja
za sodarstvo, kolarstvo in mizarstvo. V sodobnih delavnicah se
ti pripomočki praviloma več ne uporabljajo, so pa zato skrbno
spravljeni na domačih podstrešjih in v drugih »arhivskih«
kotičkih, kjer jim z leti raste zgodovinska vrednost.
Slastno druženje, za piko na i še presenečenje
Po maši je sledilo druženje zunaj cerkve. Sladki del scenarija so
uresničile domače »cukerpekarce«, željo po kozarčku rujnega in
žejo, ki glede na čas še ni bila prehuda, pa so gasili nekateri
frankolovski vinogradniki. Ob vseh domačih dobrotah pa je
zadišalo še »presenečenje po domače« – kokošja jajca, pečena
na oko ali mešana, oboja v varianti z ocvirki ali brez. Hm, bila
so resnično slastna in čisto »natur«, saj so jih proizvedle kokoši
iz proste reje. Ne nazadnje, pekla sta jih organist in njegov
pomočnik, ki sodeč po svojem priimku (Jajčevič) na to hrano
prisega že vse od svojega rojstva.
Bilo je slovesno in lepo. Za praznovanje torej niso bile
potrebne visoke vsote denarja, so pa vsi, ki so karkoli prispevali,
v bistvu prispevali veliko. Glede na želje bi naj takšna oblika
praznovanja obveljala tudi v prihodnje in zato tisti, ki pri
prazniku letos niste bili prisotni oz. soudeleženi, ali morda za
praznovanje sploh niste vedeli, vabljeni prihodnje leto.

Bile bi naj v spodbudo za dvig kulture pošiljanja razglednic, ki
je s sodobnimi načini komuniciranja zelo okrnjena.
Naj to realizirano nalogo Projektnega sveta v častitljiv spomin
škofa A. M. Slomška povežemo z njegovimi besedami, ki jih
je zapisal v Novi Cerkvi: »Pomagaj svojemu kraju, v katerem
si doma, kakorkoli zmoreš, da bo lepši in pribežališče sreče in
zadovoljnosti.«
Špela Oprčkal

Sonja Jakop

13. april 2012		 49

OgledalO 2/87

Društva

Občni zbor
PGD Socka

Vojniški vinogradniki
pregledali svoje delo

Gasilci iz Socke smo lansko leto zaključili z rednim občnim
zborom v soboto, 3. marca, v prostorih gasilskega doma. Poleg
domačih gasilcev so bili prisotni tudi vsi predstavniki drugih
gasilskih društev iz Gasilske zveze Vojnik - Dobrna, predstavniki
drugih društev, organizacij, OŠ, Vrtca ter Občine, ki delujejo v
kraju in smo z našim delom nekako povezani.

V prijetnem ambientu gostišča Medved v Škofji vasi so
vojniški vinogradniki v rekordnem številu opravili IX. OBČNI
ZBOR. Posebej so bili veseli prisotnosti najstarejšega člana
društva Silvestra Krofliča. Kljub 84 letom še vedno živahno
dela v vinogradu in kleti in se redno udeležuje vseh predavanj
in prireditev.

Veseli so, da so program v celoti izpolnili in veseli številčnega
obiska na vseh društvenih prireditvah. Izkazali pa so se tudi
na društvenem ocenjevanju vin letnika 2010, prereza letnika
vinorodne dežele Podravje, ocenjevanju na sejmu Agria ter II.
Festivalu predikatov v Metliki. Ponosni so lahko, da so njihova
vina dosegla najvišja priznanja. Če se spomnimo, da je na
prvih ocenjevanjih vin bilo izločenih tudi do 40 % vzorcev in
za prisotna vina iz samorodnic je to ogromen napredek!
Udeleženci občnega zbora
Zelo veseli pa smo bili tudi obiska iz sosednje Hrvaške, od
koder nas obiščejo prijatelji gasilci iz DVD Prezit in DVD
Gojanec. Po dnevnem redu so bila podana poročila predsednika,
poveljnika in blagajničarke, nato pa je sledila razprava prisotnih.
Za svoje delovanje smo dobili veliko pohvalo gostov, saj so
poročila izkazovala, da smo poslovali uspešno in ekonomično,
čeprav smo imeli veliko investicij. Namreč v letu 2011 smo z
veliko prireditvijo obeležili 80. letnico delovanja društva.
Na praznovanju smo slavnostno prevzeli v uporabo temeljito
prenovljene garaže z novo fasado, na novo smo uredili tudi
dvorišče in okolico doma. S ponosom lahko trdimo, da imamo
res lepo urejen gasilski dom, ki je ponos kraja Socke. Leto 2011
smo zaključili uspešno in zelo zadovoljni, s planom dela in
finančnim načrtom pa smo si zadali nove naloge in izzive za
letošnje leto.
Ponosni pa smo tudi na priznanja in odlikovanja, ki jih
prejmemo za uspešno delovanje društva. Tako smo na Regijski
proslavi v Šmarju pri Jelšah prejeli bronasti znak Civilne zaščite.
Takšna priznanja z veseljem obesimo na stene društvenih
prostorov, saj nas ob pogledu nanje opomnijo, da delamo prav
in da naše številne ure prostovoljnega dela niso zaman.
Hvala vsem in z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Brigita Božnik
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S sprejemom programa dela za l. 2012 pa vinogradniki želijo
nadaljevati lansko res uspešno delo.
Po občnem zboru pa so izvedli I. društveno pokušino svojih
najboljših vin.
Vina, kot so bela zvrst V. Štokojnika, laški rizling D. Horvata,
chardonnay J. Kovača, rumeni muškat O. Potočnika, renski
rizling pozna trgatev M. Kovača ter kerner izbor M. Krašovca, so
bila res odlična. Vse prisotne pa je najbolj prepričalo društveno
vino VOJNIČAN. To je sad njihovih prizadevanj v vinogradu.
Mentorji društva Tadeja, Anton, Roman … stalno ponavljajo, da
samo iz dobrega, dozorelega grozdja lahko nastane dobro vino.
Grozdje prineseno na V. VINSKO TRGATEV pa je zanesljivo
bilo. Velika zasluga pa je seveda tudi kletarjev M. Kovača in P.
Martiča.
Pohvaliti je treba, da so člani društva Kuzman, Kovač,
Krašovec … izvedli pokušino na presenetljivo visoko strokovni
ravni. Za vse prisotne dame pa je za 8. marec, dan žena, in
materinski dan presenečenje pripravil stalni neutrudni sponzor
VRTNARSTVO KRAŠOVEC iz Arclina.
Ob lepi narodni pesmi Arclinskih fantov in harmonike H.
Felicijana so si udeleženci zaželeli dobrega dela in dobre vinske
letine v letu 2012.
Pij malo pij dobro!
Mirko Kraševec

Društva

Občni zbor KUD France Prešeren Vojnik
V znamenju ustanovitve nove sekcije – Malega orkestra KUD FP Vojnik, pregleda poročil sekcij o delovanju za preteklo leto,
ogleda obnovljenih prostorov Kulturnega doma Vojnik… je minil letošnji občni zbor enega največjih kulturnih društev v občini Vojnik
in sicer Kulturno umetniškega društva France Prešeren Vojnik.
gledališki predstavi za otroke, v načrtu imajo v času občinskega
praznika občine Vojnik izvesti rok koncert in obeležiti 10.
obletnico delovanja skupine Soul discretion.
Vesna Petre, vodja Dekliške vokalne skupine, je povedala, da
se članice skupine ponovno srečujejo, vodi pa jih Emilija Kladnik
Sorčan. Letos se želijo udeležiti Območne revije pevskih zborov
v Celju in izvesti čim več pevskih nastopov tako doma, kot na
gostovanjih.
Alenka Vodončnik, predsednica društva, je uvodoma podala
poročilo o izvedenih aktivnostih za leto 2011 in ob zaključku
poudarila, da so bile vse zastavljene aktivnosti izvedene, še več,
plan dela je pri posameznih sekcijah celo presegel zastavljene
cilje. Hermina Čretnik, ki vrsto let zgledno in v skladu z rač.
standardom SRS 33 ureja finance društva, je pod drugo točko
dnevnega reda podala finančno poročilo za obdobje 1.1.2011 do
31.12.2011, na katerega je dal pozitivno mnenje tudi nadzorni
odbor društva, pod vodstvom Toma Gorenška. Društvo je tako
svoje poslovanje zaključilo v letu 2011 brez izgube.
V nadaljevanju občnega zbora so sledila poročila posameznih
sekciji, predvsem, pa so bili pomembni plani dela za leto 2012,
in sicer se bodo člani Moškega pevskega zbora KUD FP, pod
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, kot vsako leto udeležili
Območne revije pevskih zborov v mesecu maju, julija meseca
bodo obiskali Komel, 1. novembra bodo peli žalostinke, ob
božičnem času pripravili tradicionalni božični koncert, seveda pa
se bodo udeležili tudi raznih prireditev sklopu prireditev občine
Vojnik kot tudi drugih dogodkov, na katere bodo povabljeni.
Dramska sekcija je v letu 2011 pripravila in 19-krat uprizorila
komedijo Zmeda v kopalnici, za letošnje leto pa so že začeli z
prvimi vajami, pripravljajo namreč novo komedijo, pod režisersko
taktirko Igorja Žužka, Zadnji tango v Vojniku. Premierna
uprizoritev bo predvidoma v mesecu aprilu. Ob tej priložnosti se
je predsednik Uroš Krivec zahvalil tudi tehnični ekipi Matjažu in
Anžetu Kovaču, ki pri postavitvi igre zelo pomagata in povedal,
da nameravajo v spomladanskem času organizirati igralsko
dramske delavnice in s tem mogoče pridobili še kakšnega člana
več v svoje vrste.
Benjamin Kranjc, je za vokalno skupino In spiritu povedal, da
so v letu 2011 nastopili kar 30-krat, gostovali so tako doma kot
v tujini, peli na občinskih prireditvah, izvedli dva zelo obiskana
kavarniška večera v hotelu Evropa v Celju, peli na porokah
in drugje. V letu preteklem letu jih je zapustil vodja Tomaž
Marčič, ki je bil del skupine od vsega začetka, sedaj pa jih je v
»roke« vzela Bernarda Preložnik KINK. Prav kmalu odhajajo na
tekmovanje vokalnih skupin v Italijo, kjer se nadejajo dobrega
rezultata, še prej pa jih bomo imeli priložnost slišati 17. marca na
koncertu v cerkvi sv. Jerneja.
Mlada dramska skupina, ki je v preteklem, tudi zaradi študijskih
obveznosti, malce počivala, za leto 2012 pripravljajo 2 manjši

Ogromno pa so v letu 2011 nastopali tudi Arclinski fantje, ki
si v letu 2012 želijo samostojnega koncerta kot tudi to, da dobijo
strokovno vodstvo, saj trenutno svoje nastope pripravljajo sami.
Ansambel Francija Zemeta, ki vrsto let diha s Kulturnim
društvom FP Vojnik, je nastopil na Katrci 2011, gostoval na mnogi
narodno-zabavnih oddajah, letos pa se nadejajo praznovanja
visokega jubileja kot tudi kakšnega gostovanja.
V prostorih kulturnega doma pa so svoj prostor za vajo
našli tudi člani ansambla Vitezi Celjski, za katere poročilo je
podal Bojan Zeme in povedal, da ansambel redno nastopa, da
pripravljajo nove skladbe in da so v preteklem letu posneli tudi
nov video spot. Vitezi Celjski delujejo od leta 2001, pred kratkim
pa so posneli novo skladbo, s katero najavljajo izid novega
glasbenega projekta.
Poročilo o svojem delu pa je podala tudi tehnična ekipa, ki
ves čas skrbi za nemoteno delovanje kulturnega doma in ostalih
prostorov. Matjaž Kovač je povedal, da se je dvorana uporabljala
tako za razne prireditve, strokovna predavanja, gledališke
predstave, lutkovne igrice za otroke, razne revije, kot tudi
produkcije glasbenih šol ipd.
V začetku leta je v obnovljenih prostorih potekal sestanek
vseh uporabnikov prostorov Kulturnega doma Vojnik in Kovač
je povedal, da so uspeli uskladiti urnik uporabe prostorov
ter potrdili hišni red, ki bo sedaj pokrival tudi uporabo novih
prostorov. Novih prostorov pa je vesel tudi Benedikt Podergajs,
župan občine Vojnik, kot tudi sam dolgoletni član društva, ta je
ob tej priložnosti vse lepo pozdravil in se jim zahvali za trud in
delo, ki ga namenijo za delovanje društva.
Ob koncu občnega zbora pa so člani soglasno potrdili tudi
novo sekcijo, in sicer Mali orkester, ki pridno dela in vadi že
dve leti. Kot je ga. Špes za orkester povedala, skupino sestavlja
9 članov, ki so v preteklosti nastopili v hotelu v Rogaški Slatini,
v raznih domovih za starejše krajane, kot tudi na raznih drugih
prireditvah, vodi pa jih Viktor Krebelj.
Občni zbor smo tako izpeljali v celoti, ob zaključku večera pa
veseljem ugotovili, da nam idej in dela ne manjka tudi v letu
2012.
Dragi občani in občanke, tudi v letu 2012 bomo veseli vaše
podpore in obiska katere od prireditev dvorani Kulturnega doma.
Petra Pehar Žgajner
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Zdravje, delo, rože in jutranja zarja
Kakšen čuden naslov boste rekli, ko ga boste prebrali. Na prvi pogled morda res, ampak v Turističnem društvu Frankolovo je bila
rdeča nit naših prizadevanj v tem zimsko -pomladanskem času prav v tem.
Da človek lahko dela, mora poskrbeti za zdravje. Tudi mi smo
imeli to v mislih, ko smo v četrtek, 16. februarja 2012, v goste
povabili znanega zeliščarja Jožeta Majesa. Prijeten ambient v
dvorani gostišča Turist na Frankolovem, dober obisk in Jože
Majes, že na videz prijeten in šarmanten gospod, nam je odkril,
da zdravje v 90 % pomeni zdrava hrana, čisto okolje, lepe misli
in letom primerna rekreacija. Svoje prvo znanje je dobil od
svoje matere, kasneje pa tudi od svojih prijateljev zdravnikov in
farmacevtov.
Predstavil je svojo knjigo "Zdravnik zdravi, narava ozdravi", v
kateri posreduje znanje o zdravilnih rastlinah tudi drugim. Vesel
je, da njegov trud ne bo zaman, saj njegovo delo nadaljujeta
njegov sin Andrej in hči Vesna, ki je bila ta večer tudi z nami.
Z mamo sta Jožetovi nepogrešljivi spremljevalki, saj skrbita,
da ima svoje pripravke, tinkture, mazila, čaje in knjige vedno
s seboj. Na kmetiji Plavica na Muljavi pri Ivančni Gorici, kjer
družina živi, jih gojijo, nabirajo, sušijo in iz njih delajo, kar so
prinesli s seboj. Povabili so nas, da jih lahko obiščemo in kakšno
prijetno urico ali celo popoldne preživimo v njihovi družbi ob
nabiranju in spoznavanju zdravilnih rastlin, saj je tudi to del
njihove dejavnosti. Za slovo nam je podpisal knjige, mi pa smo
mu v spomin podarili zloženko in majico društva.

Prejemniki priznanj Turističnega društva
V nedeljo zvečer, 11. marca, smo se ponovno srečali, saj smo
pripravili prireditev PODELITEV PRIZNANJA GRAJSKEGA
VRTNARJA za leto 2011 in redni letni občni zbor. Društvo
vsako leto razpiše temo, na katero potem krajani ustvarjajo,
sadijo, obrezujejo, da bi si prislužili lepo grafiko gradu Lindek
Jožeta Žlausa. Letos smo se odločili, da to priznanje podelimo
na slovesen način, kot se za tako priznanje spodobi. Razpisnim
pogojem so se najbolj približali člani družine Oberčkal iz Stražice
14/a, Frankolovo, ki svojo živo mejo oblikujejo, obrezujejo v
obliki zelenega obzidja z ravnimi in okroglimi ploskvami. Tudi
ostalo okolico hiše imajo zgledno urejeno. Priznanja so bili
resnično veseli.
Na prireditvi smo podelili zahvale tudi kmetijam, ki vsako
leto sprejmejo in pogostijo pohodnike novoletnega nočnega
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Priznanje Grajski vrtnar je prejela družina Oberčkal
pohoda »Po poteh grajskih pravljic« na grad Lindek. Družini
Karo, Operčkal in turistična kmetija Goršek morajo vsako
novo leto, hočeš, nočeš, povabiti vso sorodstvo in sosede, da
jim pomagajo pri pogostitvi od 400 do 600 pohodnikov, kolikor
jih pride na ta tradicionalni pohod. Zahvalo je prejelo tudi PGD
Frankolovo, ki tudi mora na delo že prvi dan v letu. Prireditev
so lepo zaokrožili tudi mladi: Fides Karo s prelepim sopranom v
spremljavi citer Špele Majcen, poskočni zvoki in ubrana pesem
ansambla Te pa te, ki ga sestavljajo Matic Jošt, Nejc ter Albina s
pomladno romantičnim recitalom.
Večer smo nadaljevali z rednim letnim občnim zborom. V letu
2011 smo se člani društva zelo trudili, da smo v celoti realizirali
predvideni program. Poleg prireditev, ki so bile lepo obiskane,
smo se prijavili tudi na razpis Društva raznolikost podeželja
za ureditev "Učne poti Antona Bezenška". Razpis predvideva
ureditev poti s Frankolovega, mimo rojstne hiše A. Bezenška,
Zidanice, cerkve v Črešnjicah, skozi Rove nazaj na Frankolovo
in je dolga cca 8,4 km. Na poti bomo postavili posebno
infrastrukturo – namesto klasičnih oglasnih tabl – ozvočene ptičje
hišice, pred OŠ Frankolovo pa bomo uredili spomenik Antona
Bezenška. Lepo sodelujemo z vsemi organizacijami in društvi v
kraju, pa tudi izven. Po sprejetih poročilih smo predstavili tudi
plan dela za letošnje leto, predsednica pa se je zahvalila za dobro
delo članov IO, DK in NO, brez katerih zgoraj omenjenih dobrih
rezultatov ne bi bilo.
V današnjem času pa si vsi zelo prizadevamo za vzgojo
zelenjave in sadja na domačem vrtu, na katerem pa ne sme
manjkati rož. V ta namen smo 15. marca na Frankolovo povabili
Mirka Krašovca, da nam je ponovno osvežil spomin, kako je treba
obrezati kivi in posejati ter posaditi zelenjavo. Spregovoril je tudi
o ekološki pridelavi zelenjave in doma pridelanih semenih. Če
pa nam ne bo uspelo, pa imamo še vedno alternativo - Vrtnarijo
Krašovec, kjer se že dajo dobiti prve sadike. Njegov pomočnik
Urban je pripravil krasne diapozitive različnih vrst rož, ki tudi ne
smejo manjkati na balkonih in vrtovih. Iz obširnega seznama bo
težko izbrati najlepše, saj je vsaka po svoje lepa in zanimiva. V
prijetnem vzdušju so tudi udeleženci povedali svoje izkušnje in

Društva
Jule Mlinar pastir, glasbenik,
pesnik in še kaj
Verjetno nas ni veliko v naši občini,
ki bi poznali zanimivega človeka, ki je
bil več kot 10 let pastir na Mali planini
– Kisovec. Pastir, glasbenik, pesnik,
ljubitelj neokrnjene narave ... Vse to je
Jule Mlinar, ki živi s svojo partnerko Nežiko Klezin v Novakah
pri Novi Cerkvi.
Delovno predsedstvo občnega zbora
Mirka vprašali za dodatne nasvete. Spet je minilo, kot bi mignil.
Hvala Mirku Krašovcu za njegovo pripravljenost izobraževati
ljudi, za njegovo energijo pri razlagi in dobro voljo, ki jo
izžareva. Hvala tudi Urbanu, ki je v sliki prikazal to, kar je Mirko
z besedami.
V soboto, 17. marca, smo vstali pa zares zgodaj. Uf ta budilka,
že nekaj po 4. uri nas je vrgla s postelje. Že ob 5. uri smo se zbrali
pri Pristovškovem križu in krenili proti Špičastemu vrhu. Člani
našega društva že več kot 10 let hodimo gledat sončni vzhod na
najbližnjo soboto prvemu pomladanskemu dnevu.

Ko sem ga pred nekaj dnevi obiskal, mi je pripovedoval o
svojem pestrem življenju, največ pa o zadnjem obdobju, ko
sta z Nežiko kot pastirja preživela na planini Kisovec. Kaj vse
se je v teh letih življenja na planinah lepega napletlo in koliko
prijateljev sta spoznala, pa vse do manj prijetnih dogodkov, ko
so iz koče okradli harmoniko ali ko so ju preganjali inšpektorji
zaradi tega, ker sta prijateljem pohodnikom ponudila »zdravila«
iz lastne proizvodnje.          
V Juletovi zakladnici modrosti se je nabralo več kot 400 pesmi
in lahko mirne duše rečemo, da med nami živi novodobni Jurij
Vodovnik, saj so njegove pesmi vsebinsko povzete iz lepot in
tudi tegob današnjega časa. Nekaj je pa takih, ki posegajo tudi v
probleme ekologije in so še kako primerne za začetek pomladi,
to je za čas čistilnih akcij doma in po svetu.
»Slovenci kulturni smo narod«,
to geslo pri nas je doma,
vmes so pa grešniki taki,
so geslo umazali do dna.
To geslo se zdaj že potaplja,
v odplakah, kanalih, smeteh,
dajmo si roke na srce,
pred pragom slovenskim je greh.

Krašovec Mirko o obrezovanju kivija

»Slovenci kulturni smo narod«,

Mrak se je kmalu razblinil in ko smo šli proti vrhu, smo se
ozirali na vzhod, da bi zagledali žarečo kroglo. Tiho smo se
vzpenjali proti vrhu. Karli je že vlekel mehe svoje harmonike,
Marica je takoj vskočila, ko se je utrudil. Družno sta pregnala
oblake in sonce je v vsej svoji lepoti vzšlo pred našimi očmi. Kako
veličasten občutek! Še eno gasilsko sliko in pot smo nadaljevali
naprej po grebenu, nato pa smo se spustili proti kmetiji »Mark« v
Lipo, kjer so nas prav po kraljevsko pogostili. Prava gobova juha,
svež kruh in »štrudel« ter seveda domač čaj in kuhano vino. Hvala
Markovim za vse pripravljeno in tako prijazen sprejem. Poslovili
smo se in odšli vsak na svoj dom z obljubo, da se naslednje leto
zagotovo spet srečamo na jutranjem pohodu na Špičati vrh.

to geslo zares naj velja,
ljubiti svojo lepo deželo,
to naj bo apel srca.
To sta le prvi dve in zadnja kitica pesmi z naslovom » Apel
srca«, ki nosi globoko sporočilo in nas opozarja na problem
človeškega zločina nad naravo. V upanju, da se bodo besede
preprostega človeka in pastirja Juleta le dotaknile tistih, ki jim
ni mar za naše okolje, je sporočilo pesmi doseglo svoj namen.
Juletu pa želimo pri 75. letih še veliko zdravja in ustvarjalnega
naboja!

Irma Blazinšek

Jože Žlaus
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Evropsko leto aktivnega staranja
in medgeneracijske solidarnosti
Leto 2012 je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Za
povojno generacijo, ki se bliža starosti, aktivno staranje pomeni, da ostane delovno
aktivna in predaja izkušnje, da ostane družbeno aktivna in da živi kar se da zdravo in
zadovoljno življenje.
V družbi, v kateri število starejših hitro
narašča, pomeni aktivno staranje tudi
solidarnostno vez med generacijami.
Lokalno okolje ima izjemno pomembno
vlogo pri uresničevanju ideje aktivnega
staranja in medgeneracijske solidarnosti.
Vse več ljudi tudi po upokojitvi živi
aktivno, mnogi se šele tedaj začenjajo
ukvarjati s hobiji in drugimi aktivnostmi,
ki jih resnično zanimajo. Vse bolj se
uveljavlja prepričanje, da življenje v
domu za starejše ni osnovni cilj starejših
ljudi. V mnogih občinah se že vrsto let
odvija množica dejavnosti, kjer sodelujejo
starejši, pogosto pa tudi druge generacije.
Vse več posluha je za tiste aktivnosti,
ki starejšim omogočajo, da dlje časa
ostanejo v svojem domačem okolju.
Mnoge občine, med njimi tudi občina
Vojnik, posebej aktivno spodbujajo razvoj
pomoči na domu ter na mnoge druge
načine pomagajo starejšim. Društvo
upokojencev Vojnik zgledno izvaja
projekt medsebojne pomoči »Starejši
za starejše«, kjer predstavniki njihovega
društva obiskujejo vse starejše od 69. let,
ki živijo v naši občini. Namen projekta je
ugotoviti ali starejši, ki živijo v domačem
okolju potrebujejo kakršnokoli pomoč.  

V občini Vojnik pa se zavedamo tudi
pomena medgeneracijske solidarnosti
in sožitja med generacijami. Že vrsto let
prostovoljci Osnovne šole Vojnik obiskuje
in ustvarjajo v tematskih delavnica z
»dedki in babicami« iz Špesovega doma
Vojnik. Otroci Vrtca Mavrica Vojnik
skozi vse leto, enkrat mesečno, obiščejo
oskrbovance Špesovega doma, jim
čestitajo za rojstne dneve in pripravijo
kratek kulturni program. V vrtcu Danijelov
levček – enota Vojnik pa v njihovo
vzgojno delo aktivno vključujejo starejše
prostovoljce iz različnih lokalnih društev,
dedke in babice z namenom spodbujanja
pristnih stikov med generacijami,
učenja življenja v vzajemnem sožitju ter
razvijanja in ohranjanja vrednot. Skozi
različne dejavnosti, dogodke in prireditve
otrokom
zagotavljajo
spoznavanje,
prenašanje in ohranjanje slovenskega
izročila.
V letu, ko obeležujemo evropsko leto
aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti, pa bodo naše vzgojno
izobraževalne institucije pripravile še več
aktivnosti na to temo.
Urška Mužar

Osteoporoza,
telovadba, čaj,
krof …
V prostorih Psihiatrične bolnišnice
Vojnik že 11 let vsak četrtek pridno
telovadi 28 »mladenk« osteoporotičark,
pod
skrbnim
nadzorom
naše
fizioterapevtke Lidije.
Krepimo telo in duha, se nasmejimo
kakšni šali in malo poklepetamo. Večkrat
bi še kar klepetale, a telovadba kliče, treba
se je ogreti, raztegniti vse mišice, pravilno
dihati, ohraniti kondicijo in nazadnje se
še sprostiti. Vsako leto pa v pustnem času
»špricamo« telovadbo in se družimo ob
čaju in krofih. Naslednji teden pa zopet
pridno telovadimo in Lidija poskrbi, da
zamujeno nadoknadimo.
V Vojniku pa redno telovadijo še dve
skupini »mladenk« v prostorih Osnovne
šole Vojnik.
Trudimo se, da ostanemo čim bolj
zdrave in optimistične. Čeprav imamo
krhke kosti, pa imamo trdno voljo in
željo, da preživimo tretje življenjsko
obdobje kvalitetno in zadovoljno.
Marjana Čretnik

ROČNA MASAŽA NA
DOMU - MAZZI
terapevtska ročna masaža
reﬂekconska masaža stopal
klasična švedska masaža
pedikura
Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

www.mazzi.si
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Gospodarstvo - komunala

Franc Štante iz Črešnjic
praznoval
90 let
OVA ULICA V OBČINI
VOJNIK

Kdo ne pozna Jernejnca, navihanega, hudomušnega
ki letih
se rad pohvali, da je včasih dobro, a
V Občinimožakarja
Vojnik seizjeČrešnjic,
v zadnjih
pošteno,
„kšeftal“
z živino ininše s čim? Pa tudi oženiti je koga
irilo območje
gradnje
stanovanjskih
pomagal,
takega, kipotrebo
mu jezikponi dobro tekel in je namesto njega
gih objektov,
kar narekuje
pogovore
bodočo
nevesto opravil kar Franc.
miranju novih
ulic.z V
Obrtno-poslovni
i Arclin je v teku gradnja stanovanjskih
tanovanjsko-poslovnih stavb ter nove
e, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige
oviča.

Splošno

90 let
Veronike Šibanc
V času, ko nas je letošnja zima vsaj nekoliko obdarila s
snegom, smo se predstavniki KS Frankolovo in Župnijske Karitas
Frankolovo podali na obisk v prijetno vasico Zabukovje, kjer je
Veronika Šibanc dopolnila častitljivih 90 let.
Kljub temu, da ji življenje ni prizanašalo s svojimi
preizkušnjami in je tudi bolezen ni povsem zaobšla, nas je
sprejela nasmejanih lic in žarečih oči, ki so govorile, da se je
našega obiska in lepih želja ob tem jubileju, iskreno razveselila.

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka
oliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu,
erega polno ime je bilo Janez Žiga
entin Popovič. Popovič je napisal
go »Raziskave morja«, knjiga
predstavlja zbirko naravoslovnih,
koslovnih,Nešteto
arheoloških,
in izkušenj vre iz njega, ko začne
zgodbgeografskih
in življenjskih
urno-političnih
prispevkov.
V
uvodu
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poudaril,
je Slovenec.
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goro,dakjer
je preživel večino življenja in o njenih
gove razprave
o
morju
pomenijo
preprostih kmečkih ljudeh,
pa o ženi Cilki, ki ga je spremljala
Janeza Žige Popoviča
v širšem družbenem okolju, s svojim delom
etek oceanograﬁje.
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tudi nasmejijo dogodivščinam iz njegovega bogatega življenja.
����������������������������������������
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Novo vodstvo
SDM Vojnik
V nedeljo, 6. novembra
2011, je v prostorih Občine
Vojnik potekala volilna
konferenca
občinskega
odbora
Slovenske
demokratske
mladine
Vojnik, kjer se je uspešno
izvolili novo vodstvo.
Predsednica odbora je postala Ana Stepišnik, podpredsednica
pa Špela Purgaj. Izvolili so tudi nov izvršilni odbor, ki ga
sestavljajo Tina Hrastnik, Anja Operčkal, Damjan Muzel in
Boštjan Kotnik, gosta conference sta bila Gal Safran, predsednik
LO SDM Celje in Damjan Plantosar, predsednik CRK.
Člani IO SDM Vojnik so od izvolitve pomagali v predvolilni
kampanji Sonje Ramšak, v prihodnjih mesecih pa nameravajo
izpeljati še ostale projekte.
Načrtovana je akcija ob materinskem dnevu, čistilna akcija
ob vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo pod okriljem EKO
Foruma, načrtovana so potopisna predavanja, predavanje o
zdravem življenju, akcija obiska in pomoči starejšim na domu
ter ostali projekti. V soorganizaciji Gorenjske regije predsednica
organizira majski izlet v Pariz in Strasbourg, ki se ga bo udeležilo
tudi nekaj članov iz Vojnika.
Veselimo se novih izzivov in v naše vrste vabimo mlade, ki bi
želeli sodelovati pri naših projektih.
Ana Stepišnik,
predsednica LO SDM Vojnik

Program
Spominčica
Šentjur v
letu 2012
Program Spominčica Šentjur s sedežem v Domu starejših
Šentjur (Svetinova 1, Šentjur) je prostovoljno, samostojno,
humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb,
ki se združujejo zaradi aktivnosti neposredno ali posredno
povezanih z dejavnostjo pomoči bolnikom in njihovim svojcem
pri lajšanju posledic demence, ki je najpogostejša duševna
motnja v starosti.
Svoje cilje dosega s pomočjo upravnega odbora, komisije
za izobraževanje in mednarodno povezovanje ter skupine za
samopomoč, tako da organizira predavanja o demenci za širšo
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Prvaki sort
društvenega
ocenjevanja vin
letnika 2011
(ocenjeni vsaj trije vzorci)
BELA ZVRTST:

VVD Vojnik-VONIČAN

18,37

RDEČA ZVRST:

Lipovšek Miroslav

18,20

MODRA FRANKINJA: Krašovec Mirko

18,40

LAŠKI RIZLING:

Štokojnik Viki

18,37

BELI PINOT:

Podkrajšek Jani

18,47

CHARDONNAY:

Krašovec Mirko

18,43

KERNER:

Krameršek Jože

18,47

RENSKI RIZLING:

Kovač Miran

18,33

SAUVIGNON:

Kovač Miran

18,43

RUMENI MUŠKAT:

Kunaj Stanislav

18,27

Šampion ocenjevanja rednih trgatev:
KERNER:

Krameršek Jože

18,47

ŠAMPION OCENJEVANJA POSEBNIH TRGATEV:
CHARDONNAY-izbor: Krašovec Mirko

18,93

Povprečna ocena normalnih trgatev

18,01

Povprečna ocena posebnih kakovosti

18,60

Skupna povprečna ocena

18,04

Št. zlatih diplom

75

60,00%

Št. srebrnih diplom

49

39,20%

Št. bronastih diplom

1

0,80%

Skupaj ocenjeni vzorci

125

Št. izločenih

27

Skupno število vzorcev

152

17,76%
Miran Kovač

javnost, izobraževalne programe in delavnice za svojce oseb z
demenco ter izvaja aktivnosti v skupini za samopomoč.
Konec leta 2011 je štel program Spominčica Šentjur 95 članov.
Vsak novi član je dobrodošel, saj le primerno ozaveščeni lahko
ukrepamo tako, da bo osebam z demenco in njihovim svojcem
lažje. Tudi v letu 2012 bodo, razen dveh predavanj za širšo
javnost, potekale vse aktivnosti ob četrtkih v Domu starejših
Šentjur, Svetinova 1, 3230 Šentjur!
Zlata Felc

Luka Robnik,
državni podprvak

Društva
Za večjo varnost voznikov
enoslednih motornih vozil

15. Balonarski festival in
2. tekma LZS

Vozniki
enoslednih
motornih vozil ostajajo
ena bolj izpostavljenih
kategorij udeležencev v
cestnem prometu. Predlog
Nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa
za obdobje 2012-2021 zato
tudi obravnava voznike
enoslednih
motornih
koles kot kategorijo, ki ji
je potrebno posvetiti več
pozornosti.

V Vojniku bo letos že 15. balonarski festival in drugi LZS
tekmi, ki ju organizira Balonarski klub Vojnik. Tako Balonarski
festival, kot tudi tekma, se bosta odvijala v Vojniku in v Celju.
Potekala bosta med 13. in 15. aprilom 2012. Predvideli smo
5 poletov, po dva v petek in v soboto (zjutraj in zvečer) ter en
jutranji polet v nedeljo.

Cilja, ki ju je nacionalni
program postavil, sta dva. Do leta 2021 se mora število umrlih
in hudo telesno poškodovanih voznikov enoslednih motornih
vozil v prometnih nesrečah zmanjšati za 50%, v primerjavi z
letom 2010. Predlog nacionalnega programa konkretno in realno
postavlja ukrepe za dosego ciljev v naslednjem desetletnem
obdobju.

Na tekmi LZS pa pridno zbiramo točke, ki so potrebne za
uvrstitev v državno reprezentanco, od kjer lahko tekmovalci
napredujejo na Evropsko in Svetovno prvenstvo v letenju s
toplozračnimi baloni.

Matjaž Leskovar,
višji policijski inšpektor

Na sedaj že tradicionalnem Balonarskem festivalu, ki je
namenjen predvsem druženju balonarjev iz cele Slovenije, Srbije,
Avstrije, Češke in drugih držav, se vsako leto srečamo s kolegi iz
različnih krajev naše domovine in tujine, s katerimi si izmenjamo
izkušnje in dogodivščine iz zraka. Pričakujemo približno 25
balonov iz prej omenjenih držav.

Naj ob tej priložnosti povabimo še vse občane in občanke, ki
jih balonarstvo zanima, da se nam pridružijo na balonarskem
festivalu in tako še pobližje spoznajo naše delo, ki pa je za nas
balonarje pravi užitek.
Prispevek napisan v sodelovanju z Balonarskim klubom
Vojnik

4. Kvartopirski turnir v
Novi Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev je v ponedeljek,
19. marca 2012, na dan svetega Jožefa, organiziralo »4.
KVARTOPIRSKI TURNIR V ŠNOPSU«. Udeležilo se je veliko
število kvartopircev.

1. mesto je dosegel Dani KRALJIČ iz Socke.
2. mesto je dosegel Drago ŽNIDAR iz Bovš.
3. mesto je dosegel Marjan BOROVNIK iz Vitanja.
Srečni poraženec je bil Roman KRAMAR iz Socke.
Iskrena hvala vsem, ki ste tekmovali in vsem, ki ste osvojili
pokale.

Slika prikazuje metanje markerja na križ oz. cilj. Kdor marker
vrže najbljižje cilju je zmagovalec naloge
Tjaša Vidergar

Slavko Jezernik
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11. redni občni zbor
Društva Talon Frankolovo
Udeležba je bila največja do sedaj, uradni del je potekal nemoteno, na koncu pa še zabava in vsi so odšli domov zadovoljni.
27. maja 2012 imelo otvoritev s pomladanskim kramarskim
sejmom. Predstavnik občine Vojnik, Karo Janez, je poudaril, da
si ni mogel prestavljati, da lahko društvo s tako malo sredstvi,
ki jih ima na razpolago z vsemi dotacijami in članarino uspešno
izvede ves planiran program in zato pohvali društvo in še v
prihodnje želi tako uspešno realiziran program.
Udeležba na občnem zboru je bila velika, saj se je od 56
članov zbora udeležilo 48 članov. Vsem prisotnim so razdelili
program za letošnje prireditve in jih tudi pozvali, da se kot člani
udeležijo vseh prireditev v čim večjem številu.
Pred začetkom uradnega dela, je predsednica podala
željo, da se z minuto molka spomnimo in počastimo naše
prezgodaj preminule člane društva Poldija Kuzmana, Janeza
Mirnika, Milana Gorjupa in Božija Jošta. Slava jim!  
Društvo TALON Frankolovo je imelo v soboto, 25. februarja
2012, svoj redni občni zbor na turistični kmetiji Goršek.
Zastavljeni program za leto 2011 so v celoti realizirali. Predsednica
Nada Kužner se je ob tej priložnosti zahvalila vsej ekipi IO, kakor
tudi članom komisije za prireditve, saj so ji vseskozi pomagali pri
izvedbi vseh zastavljenih smernicah, najbolj pa seveda članom,
ki vedno priskočijo na pomoč pri izvedbi pomladanskega
kramarskega sejma, s predizborom harmonikarjev za pohorsko
coklo in poletnega kramarskega sejma, saj sta ta dva sejma še
vedno najbolj zahtevna za izvedbo, kakor tudi ne smemo izpustiti
izdelovanje starih igračk za obdaritev naših najmlajših in malo
večjih ter izdelovanje novoletnih vizitk in rojstnodnevnih
voščilnic.
Tudi vabljeni predstavniki društev so zaželeli predsednici in
članom vse dobro in z željo, da bi jim letos uspelo realizirati
vse zastavljene cilje. Predsednik KS Frankolovo, kot tudi član
društva TALON, Dušan Horvat se je iskreno zahvalil za vse res
dobro izpeljane prireditve, izlete in posebna zahvala je šla Milanu
Dobovišku za sodelovanje in izpeljavo pri izgradnji objekta v
graščini Frankolovo, kjer bo morda ravno društvo TALON lahko

Priznanja za deset let članstva je društvo podelilo naslednjim
članom: Petru Rupniku, Tonči Gregorc, Bogdanu Liliji, Jani
Kozmus, Naciju Joštu in Marti Jošt, Jožici Kuzman, Greti Jošt
ter Veri Lilija. Vsem hvala za zaupanje in hvala za vaše dosedanje
delo v društvu.
Ko je minil uradni del občnega zbora, je sledila večerja, ki
je bila tako kot vedno do zdaj zelo okusno pripravljena pod
taktirko Hilde, zato se ji društvo zahvaljuje in priporoča še v
prihodnje. Prisotne je nato zabaval domači ansambel TE PA TE,
pod vodstvom Matica Jošta, in tudi zapetih pesmi ni manjkalo.
Bili pa so prisotni navdušeni nad ansamblom, ki ga mimogrede
sestavljajo trije postavni mladeniči, saj so s pesmijo CRNA
RUŽA priklicali v ambient pridih Dalmacije, zato so jo morali
zapeti še na koncu. In še enkrat prav lepa hvala.
Vabimo vas, da se nam pridružite na naših prireditvah in s tem
potrdite naše delo, naš prosti čas in v zadovoljstvo nam bo, če se
vidimo!
Dragica Mlinar

NAJ ŽIVI LJUBEZEN
- ne samo za valentinovo ali gregorjevo
Pa jutri bo svet´ Valentin,

sonca. Ljubezen je sonce našega življenja. Ustvarjeni smo iz
ljubezni. Ustvarjeni za življenje.

pa še je skoraj zima,
pod tvojim oknom deklica
bo tvoja Valentina.
Simon Jenko
Ni življenja brez ljubezni. Tudi, če se tega ne zavedamo in ne
zaznavamo, je res. Brez ljubezni ni življenja, tako kot ga ni brez

OgledalO 2/87		 58

13. april 2012

Skoraj vsako ljudstvo ima v svojem koledarju dan ali dneve,
posvečene ljubezni med ljudmi. Zlasti v anglosaškem svetu
in severni Evropi se je uveljavil valentinovo (14. februarja), v
srednji in južni Evropi pa gregorjevo (12. marca), ko »se ptički
ženijo«.
Sveti Valentin je živel v 3. stoletju in je bil zaradi krščanske vere

Društva
zaprt. Slepi hčeri svojega ječarja
je pisal pisma in ji s svojimi
prošnjami vrnil vid. Tedaj je
vsa njena družina prestopila
v krščanstvo, Valentina pa so
ubili, ker je nasprotoval služenju
mladeničev v vojski, s čemer se
cesar Avrelij Klavdij Gotikus ni
strinjal. Valentina je dal bičati
in sežgati. Kot vidimo, je bil
Valentin tudi prvi mirovnik.
Valentinov dan se je po vsej Evropi zelo skomercializiral,
postal je bolj trgovski praznik kot dan zaljubljencev. S tem je
izgubil veliko svojega nekdanjega čara.

Preoblikovanje delovnih
časov pošt Pošte Slovenije
Pošta Slovenije bo do 1. julija 2012 na območju celotne
Slovenije izvedla preoblikovanje delovnih časov pošt.
V občini Vojnik bodo imele pošte, po spremembi delovnih
časov, naslednje delovne čase:
1) Od 3. maja 2012 naprej:

Pošta 3212 Vojnik

Podobno vlogo ima gregorjevo. Zaljubljenci si izmenjujejo
darila, med katerimi je poglavitna čokolada. Ko je veljal še stari
julijanski koledar je Gregor, znan kot prinašalec luči, godoval
prav na prvi spomladanski dan, ko je navadno že toplo. Ta
svetnik je bil v resnici Gregor Veliki, rojen okoli l. 540 v Rimu
in je veljal za idealnega papeža in cerkvenega učitelja. S tem
ko so l. 1582 spremenili koledarski sistem iz julijanskega v
gregorjevega, se je gregorjevo premaknilo nazaj, zato ga sedaj
praznujemo 12. marca in ne na prvi koledarski spomladanski
dan.

Novi delovni čas:

Na gregorjevo se ptički ženijo, to pa ni povsem točno, saj se
ženijo tudi na vincencijevo, 22. januarja, zato pravijo koroški
Rožani “K šent Cenovem se tice ženijo”, na Gorenjskem pa, da
imajo “ta dan ptiči ofcet”, ptički pa se ženijo tudi na valentinovo,
14. februarja. Na Slovenskem je najbolj veljalo, da se ptički
ženijo na gregorjevo, saj je bil to včasih prvi spomladanski dan.

Pošta 3203 Nova Cerkev

Sv. Gregorij je zavetnik rudnikov, zidarjev, izdelovalcev
gumbov in pozamentov (našitkov), učenjakov, učiteljev,
študentov; priporočale so se mu žene za rodovitnost, pomagal je
zoper kugo, predvsem pa je patron glasbenikov, pevcev, pevskih
zborov ter zborovskega in koralnega petja. Proslavil se je
namreč s tem, da je uredil cerkveno petje (gregorijanski koral).
Upodabljajo ga v papeških oblačilih, pri sebi ima škofovsko
palico, knjigo, pisalno pero ali goloba.

sobota: od 9.00 do 11.00

ponedeljek - petek: od 8.00 do 11.30 in od 14.30 do 18.00
sobota: od 8.00 do 11.00
Stari delovni čas:
ponedeljek - petek: od 8.00 do 9.30 in od 10.30 do 18.00
sobota: od 8.00 do 12.00

Novi delovni čas:
ponedejek - petek: od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00

Stari delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, petek: od 8.00 do 9.30 in od 10.00
do 14.00
sreda: od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00
sobota: od 8.00 do 11.00

Viri:
- Damjan J. Ovsec: Srce moje: valentinovo, praznik ljubezni,
zaljubljencev in dobrih prijateljev
- Tjaša Bartol: Ženske in valentinovo nakupovanje

2) Od 2. julija 2012 naprej:

Pošta 3213 Frankolovo
Novi delovni čas:

- Spletni viri

ponedeljek - petek: od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00
Lucija Šolinc-Ovtar

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani

sobota: od 9.00 do 11.00
Stari delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, petek: od 8.00 do 9.30 in od 10.00
do 14.00
sreda: od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00
sobota: od 8.00 do 11.00
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Strelsko društvo bratov
Dobrotinšek Vojnik
Ni dolgo nazaj od kar smo vstopili v novo leto in že so za nami
prva tekmovanja strelskega društva Vojnik. V tem delu leta smo
izvedli prva tekmovanja in eno od njih je bilo tekmovanje za
LIGO 2012.

Planinski kotiček
»Smo društvo, ki deluje v javnem interesu, naše delo je
volontersko, naša dejavnost neprofitna«, je med drugim v
nagovoru in nato v poročilu društva povedal predsednik
planinskega društva – Miroslav Blazinšek. A vsi, ki ga poznamo,
ga kličemo preprosto – Mirko. Na občnem zboru, ki je bil 16.
marca, je slikovito podal poročilo ter poudaril, da je namen
naše dejavnosti omogočanje družabnega srečanja, druženja,
povezanega s spoznavanjem lepot narave, gora, naše kulturne
in naravne dediščine ter rekreativnega gibanja.

Valentinov pohod
Poleg pestrih pohodov, tur, smo opravili mnogo dela na
koči pri Tomažu. Tu gostimo skupine iz vse Slovenije, ne
samo planince, pač pa tudi pevce, godce, manj mlade in mlade
planince. Mnogo šolskih in vrtčevskih skupin iz okolice Vojnika
je obiskalo ta lepi kotiček nad Vojnikom in se navduševali nad
domom.
Tekmovanje je potekalo v petih krogih po dvajset strelov. Točke
so se seštevale od prvega do zadnjega kroga tako, da imajo vsi
tekmovalci možnost v nadaljnjih tekmovanjih izboljšati svojo
uvrstitev. Tekmovanje smo izvedli v dveh kategorijah, strelci
do 55 let in strelci nad 55 let. Najboljše rezultate so dosegli
naslednji strelci:

Strelci nad 55 let:
1. mesto: Patkanj Šandor    788 krogov
2. mesto: Franc Lebič         763 krogov
3. mesto: Franc Kuzman     724 krogov

Ob tem dogodku smo podelili tudi priznanja PZS. Dobili so
jih: pismeno pohvalo PZS Rajko Sentočnik, Mojca Trobiš, Miro
Gorečan, Brecl Stanislav; bronasti častni znak PZS Zupanc
Štefan, Blazinšek Vidko, Kmetec Franci, Pikelj Branko; srebrni
častni znak PZS Marica Zupanc, Irena Gorenak; zlati častni
znak PZS pa Franc Grum.
Zahvale PD so prejeli: Olga in Viktor Lečnik, Vili in Cvetka
Špeglič, Jolanda Zupanc, Jasmina Gorenak, Marija Čerenak,
Sonja in Vojko Guček, Jože in Cvetka Krajnc, Nika Jezernik
in Ratko Matijec; priznanja PD Vojnik pa so prejeli Damjana
Brence, Marjetka Blazinšek, Darinka Mavc, Sanda Okorn, Vili
in Rozika Blazinšek, Štefka in Bojan Stožir, PGD Vojnik, Minka
Muzelj, Erna Blazinšek in Srečko Sentočnik. Posebni priznanji
in zahvali pa sta prejela Ivan Muzelj in Zvonka Grum.
Program so popestrili Arclinski fantje, mladi godci iz Nove
Cerkve ter naši planinci »muzikanterji« Bogdan, Peter in Peter.
Rajko pa je poskrbel, da so fotografije naših akcij spremljale
vsebino zbora.

Strelci do 55 let:
1. mesto: Peter Pihler            858 krogov
2. mesto: Andrej Podgoršek 837 krogov
3. mesto: Robi Blazinšek      823 krogov
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vodjema tekmovanja in vsem
tekmovalcem, ki so sodelovali na tekmovanju ter dosegli odlične
rezultate.

Med nami so bili tudi predstavniki sosednjih društev in naš
častni predsednik Ivan Trobiš, ki je obujal spomin na tista leta,
ko smo oblikovali sekcijo in nato planinsko društvo. Mnogo smo
uredili, postorili, a zavedajoč, da bodo naši zanamci to ohranjali
in negovali – naš odnos do narave …
Planiramo: Volovjo reber; na naši spletni strani, strani PD
Vojnik, lahko spremljate v sliki in besedi vsa dogajanja.
Želim vam varen korak!

Strelski pozdrav »MUŠ«
Peter Pihler

Zvonka Grum
Foto: Rajko Sentočnik ml.
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končanem delu in veselju smo se vrnili
domov in sklenili, da naslednje leto spet
pridemo.
Alenka Prebičnik Sešel
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v spominsko ploščo vklesali imena 21
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega
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«.

Oglasna deska

15.
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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.
Sonja Jakop
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Andrej Zeme s.p., Cesta na Dobrovo 85, 3000 Celje
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Pokličite
pravega
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...

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

Savinova ulica 3, Celje
(na mestni tržnici)

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

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

ODLIÈNE CENE !
13. april 2012		 61

FotograFije za
oSebne dokumente
hitro, kvalitetno
in ugodno.
telefon: 03 544 24 14
e-mail: foto@foto-zoom.si
www.foto-zoom.si
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Prireditve
PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
APRIL
sobota,
14. april 2012
ob 15. uri
sobota,
14. april 2012
ob 19. uri
nedelja,
15. april 2012
ob 14. uri
nedelja,
15. april 2012
ob 18. uri
četrtek,
19. april 2012
ob 18. uri
petek,
20. april 2012
ob 18. uri
sobota,
21. april 2012
ob 3. uri

Športno društvo Frankolovo organizira vsakoletno čistilno akcijo na nogometnem igrišču v
graščinskem parku 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.
Mladinsko društvo Frankolovo prireja 3. akustični koncert & stand up v večnamenski dvorani OŠ
Frankolovo. Nastopajoči: Adi Smolar, Kronika, Veter, Nejc Petek.
Osnovna šola Frankolovo prireja dobrodelni koncert v organizaciji Šolskega sklada OŠ Frankolovo.
Osnovna šola Vojnik prireja srečanje pevskih zborov OŠ Vojnik in podružničnih zborov
v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.
Turistično društvo Nova Cerkev in UI turizem organizirata dvodnevni izlet na GRADOVE JUŽNE
ČEŠKE. Odhod bo v soboto, 21. aprila 2012 ob 3. uri zjutraj iz Nove Cerkve.

nedelja,
21. april 2012

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

torek,
24. april 2012
od 18. do 20. ure

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje salam za ocenjevanje v društveni kleti.

sreda,
25. april 2012

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira ocenjevanje salam v gorci Viktorja Štokojnika.

četrtek,
26. april 2012
ob 19. uri
sobota,
28. april 2012
ob 19. uri
nedelja,
29. april 2012

Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju v Kulturnem domu Vojnik.
Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja vinski praznik s podelitvijo priznanj
za nagrajena vina v Kulturnem domu Vojnik.
Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni pohod Vojnik – Šentjungert.

MAJ
nedelja,
6. maj 2012
ob 14.30 uri
sobota,
12. maj 2012
ob 9. uri
sobota,
19. maj 2012
ob 9. uri

Turistično društvo Nova Cerkev prireja folklorno plesno popoldne na vasi v Novi Cerkvi.
Športno društvo Frankolovo prireja tradicionalni turnir v namiznem tenisu za pokal KS Frankolovo
v telovadnici OŠ Frankolovo.
Športno društvo Frankolovo prireja tradicionalni osnovnošolski turnir v malem nogometu
na nogometnem igrišču v graščinskem parku na Frankolovem.
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Prireditve
sobota,
19. maj
ob 14. uri

Športno društvo Frankolovo prireja tradicionalni članski turnir v malem nogometu
za pokal KS Frankolovo na nogometnem igrišču v graščinskem parku na Frankolovem.

sobota,
19. maj 2012
ob 19. uri

Moški pevski zbor Nova Cerkev prireja koncert ob 40-letnici delovanja v večnamenski dvorani
v Novi Cerkvi.

nedelja,
20. maj 2012
ob 17. uri

Pevski zbor Društva upokojencev Vojnik prireja letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.

četrtek,
24. maj
ob 17. uri

Sveta maša v cerkvi na Frankolovem, ob 18. uri srečanje starejših krajanov v Gostišču Turist.

sobota,
26. maj
ob 18. uri

Slavnostna seja sveta KS Frankolovo in ob 19.30 uri letni koncert moškega pevskega zbora
Frankolovo.

nedelja,
27. maj 2012
ob 8. Uri

Društvo Talon Frankolovo prireja pomladni kramarski sejem s predizborom harmonikarjev
za Pohorsko coklo.

JUNIJ

sobota,
2. junij 2012

KUD Nova Cerkev organizira lutkovno predstavo za odrasle “Brez besed” v izvedbi gledališča
MOMENT iz Maribora.

sobota,
9. junij 2012
ob 11. Uri

Društvo Talon Frankolovo prireja poletni piknik članov društva Talon.

sreda,
13. junij 2012
ob 16. Uri

Vrtec Danijelov levček prireja otroške delavnice na igrišču v Vojniku.

petek,
15. junij 2012
ob 17. 30 uri

Slavnostna seja sveta KS Vojnik v prostorih Občine Vojnik, ob 19. uri kulturna prireditev s podelitvijo
krajevnih priznanj v Kulturnem domu Vojnik.

sobota,
16. junij 2012

Društvo upokojencev Vojnik in Krajevna skupnost Vojnik prirejata srečanje starejših krajanov KS
Vojnik.

nedelja,
17. Junij 2012

NT&RC v sodelovanju z Občino Vojnik prireja PIKNIK KATRCA na igrišču v Vojniku.

nedelja,
24. junij 2012

Kulturno umetniško društvo Socka prireja prireditev z naslovom Socka poje, pleše in igra na grajskem
dvorišču graščine Socka.

sobota,
30. junij 2012
ob 9. uri

Krajevna skupnost Nova Cerkev in Župnijska Karitas prirejata srečanje starejših krajanov z sv. mašo v
Novi Cerkvi.

Nedelja, 20. maj, ob 10h

GREMO NA KOLO,
SAj živEti jE LEpO

tRASA
Štartali bomo ob 10. uri izpred zgradbe občine vojnik. pot nas bo vodila v smeri
Šmartnega, da bi pred naseljem zavili levo proti brani in ob Šmartinskem jezeru
nadaljevali v smeri Celja.
Cilj bo tudi tokrat na parkirišču Citycentra Celje, kjer bo poskrbljeno za
osvežitev in okrepčilo. Dolžina trase znaša okoli 20 km.
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