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PRIREDITVE

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637
Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 12.00
sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
petek od 8.00 do 12.00

Beseda urednika
Društva so bila aktivna in dogodki
so se vrstili skozi vse leto, praznovali
smo tudi okrogle jubileje. V uredniškem
odboru smo se trudili, da smo vam s
terena prinašali informacije o dogajanjih,
z željo, da vas kar najbolje seznanimo in
približamo dogodke tistim, ki se le-teh
niste mogli udeležiti.

Spoštovane bralke in bralci
Pred nami so praznični dnevi, katerim
je namenjena tudi 91. številka Ogledala.
Politične organizacije, krajevne skupnosti
in društva nam s svojimi voščili želijo, da
bi bilo drugo leto prijaznejše in lepše, kot
je bilo letošnje.
V naši občini smo letos kljub krizi
vendarle naredili korak naprej in otvorili
nov vrtec, v povojih pa je nova telovadnica
pri OŠ Vojnik.

Rad bi se zahvalil vsem, ki pišete za
naše občinsko glasilo, saj ga z vsako vašo
besedo popestrite in mu daste notranjo
toplino in vedno večjo berljivost. Tiste, ki
ne berete spletne verzije časopisa, a imate
pogoje za to, bi povabil, da se pridružite
številnim, ki to počnejo.
Dragi moji sokrajani, želim vam, da bi
tudi v drugem letu kar najbolje sodelovali,
da bi bili zdravi in srečni vsak v svojem
okolju.
Jure Vovk,
odgovorni urednik

Prispevke s fotograﬁjami z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka, 21. januarja
2013, v tiskani in po možnosti v elektronski
obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po e-pošti na
naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.
com). Članke, prejete po 21. januarju, bomo
objavili v okviru možnosti. Uredniški odbor
si pridržuje pravico do krajšanja člankov
in izbora fotograﬁj po lastni presoji. Za
vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor
prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Lea Preložnik
Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled:
mag. Nataša Koražija
Naslovna fotografija:
Otroci vrtca Mavrica pri krašenju drevesca
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
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Ob božiču in novem letu
Pospravili smo občinsko letino in dozoreli še za eno leto. Leto
je bilo polno sprememb in izzivov, vendar smo jih v Občinski
upravi in Občinskem svetu zelo dobro obvladovali in uresničevali.
Tako smo ponovno uresničili celo vrsto projektov, med njimi največjega,
ki se imenuje Vrtec Mavrica Vojnik.
Slovenijo je zajel val protestov, ki nasprotujejo določeni
politiki, politikom in tudi županom. Prepričan sem, da ste opazili
naše dobro delo, naše napore in prizadevanja. Kadarkoli so prišle
kontrole, revizije (tudi Računsko sodišče), nas je pod lupo vzel
občinski Nadzorni odbor ali so od nas zgolj zahtevali različne
podatke, smo z veseljem sodelovali. Nikoli do sedaj se v občini
ni odkrilo težkih napak, zaradi katerih bi nas moralo skrbeti. Zato
mirno spimo in nas ni strah jutrišnjega dne!
V zadnjih dneh tega leta pa smo v občini z vso močjo dobrega,
ki je v nas, pokazali našo boljšo stran: odzvali smo se na povabilo
vojniške šole in napolnili dvorano na dobrodelni prireditvi v Novi

Cerkvi. Bilo nas je blizu 500! Še nikoli toliko. Torej je dobrota
v nas napolnila praznino potrebnim. Hvala vsem za udeležbo in
prispevek.
V teh dneh nas že in nas še bodo razveseljevale prireditve ob
praznikih. Udeležite se katere izmed njih, ki bo balzam za vašo dušo
in srce, razveselite se in pozabite na skrbi preteklega leta. Veseli
vas bodo organizatorji, ki se trudijo pričarati praznični december,
pa tudi sami boste z nasmejanimi lici odhajali prazničnim dnem
naproti.
Beno Podergajs, župan občine Vojnik

Zato pa naj vas božič zaziblje v družinske sanje, ki jih ne morete uresničite med letom. Naj zadiši kadilo
polnočnice in dvignjene roke novorojenega naj blagoslavljajo vaša pretekla in prihodnja dejanja.
Novo leto: trenutek, ko se rodijo tisočere želje. In beseda UPANJE, ki je bila v tem letu tolikokrat
izgovorjena, naj se prelije v srečo, zdravje in vaše osebne uspehe v prihajajoče novo leto. In vse dobro naj se
v tem letu končno učloveči na Zemlji in še posebej v nas!
Želim preveč?
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Gradnja telovadnice
OŠ Vojnik

Center ponovne uporabe
Vojnik vabi k sodelovanju

Občina Vojnik nadaljuje z izgradnjo telovadnice OŠ Vojnik na osnovi
nominiranega podizvajalca podjetja ODER, d. o. o. Ob objavi stečaja
podjetja CM Celje, d. o. o., je bilo nujno z deli nadaljevati, da ne bi
nastala večja škoda, saj gre za izvedbo del v javnem interesu.

Center ponovne uporabe Vojnik in Občina Vojnik vabita k sodelovanju
vse zainteresirane, ki delujete na najrazličnejših področjih, kot so
čevljarstvo, mizarstvo, čebelarstvo, inovatorstvo, rokodelstvo, šiviljstvo
in drugo. Če vam skrb za okolje pomeni nekaj samoumevnega, lokalna
zelena delovna mesta pa izziv, potem ste tudi vi tisti, ki lahko skupaj
pripomoremo k družbeni odgovornosti in ustvarjalnosti v občini Vojnik.

Na osnovi vloge za ohranitev pogodbenih obveznosti je Sodišče
izdalo sklep, da dovoli končanje nujnih poslov po osnovni gradbeni
pogodbi.
Prav tako je občina za izvedbo del pridobila sredstva Ministrstva
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer je pogoj črpanja
sredstev časovno določen.
Podjetje Oder, d. o. o., bo izvedlo 60 % del na objektu. Za
preostala dela bo Občina izvedla postopek oddaje del naslednjemu
ugodnemu ponudniku ali pa izvedla nov postopek javnega naročila.
Trenutno se postavljajo zunanje in notranje armiranobetonske
stene telovadnice. Izvajalec je pričel z izvedbo armirano betonskih
nosilcev, na katere bodo kasneje zmontirane tribune.
Izvajajo se dela na vmesnih etažnih ploščah (vezni hodnik med
šolo in telovadnico), izvedli smo notranje stopnice.
V celoti je izvedena fekalna kanalizacija pod temeljno ploščo
ter zunanji oporni zid med nogometnim igriščem ter telovadnico.
Prav tako se med betoniranjem izvaja toplotna izolacija – dilatacija
med obstoječo šolo in telovadnico. V mesecu januarju 2013 se
predvideva montaža nosilcev za streho telovadnice.
Upamo, da bomo s postopki izbire novega izvajalca uspešni
in bomo lahko dela nemoteno nadaljevali. Vsi si želimo, da bi se
lahko jeseni 2013 veselili otvoritve nove telovadnice.
Ne morem mimo tega, da se zahvalim vsem zaposlenim,
učencem in staršem za vso strpnost in potrpežljivost, ki jo občutijo
v času gradnje.

Vabimo vas, da nas obiščete na Celjski cesti 14 v Vojniku vsak
dan med 9.00 in 17.00, kajti Center ponovne uporabe je živa
zgodba, ki s sabo nosi močno sporočilo. Del tega sporočila je
zavedanje, da smo lahko vsaj deloma samooskrbni in da povečamo
možnosti ustvarjanja in motivacije za vse, tako za ponudnike kot
za kupce.
Naj bodo lokalna delovna mesta in zeleni izdelki in storitve
odziv na obstoječo krizo.
Kontakti: tel: 0599 331 44, GSM: 031 641 937
www.eko-tce.eu

Vesna Poteko, mag.

Gradnja telovadnice pri OŠ Vojnik
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Franci Pliberšek: »Dokler bom jaz lastnik MIK-a,
bomo otroke peljali na morje.«
Tudi srebrni občinski nagrajenec, podjetje Mik, ni ušlo recesiji. A kljub temu vztraja na poti razvoja in družbene odgovornosti do zaposlenih in
socialno ogroženih soljudi.
Mik trenutno zaposluje 179 ljudi, če k temu prištejemo še 10
študentov ter 130 monterjev, s katerimi sodeluje, daje kruh 320
ljudem, ki letno naredijo in vgradijo 130 tisoč oken. Nekaj jih bo
za vojniško podjetje delalo tudi v Nemčiji, kjer je Mik ravno v
začetku decembra odprl hčerinsko podjetje. Predvsem pa vsako
leto 100 otrokom polepšajo počitnice, saj ravno zaradi Mika šest
dni brezskrbno uživajo na morju. Pliberšek, ki je sam aktiven
rotarijec, poudarja, da za vsem, kar se v podjetju dogaja, stoji cela
ekipa ljudi. »Saj Pliberšek ne more vsega narediti sam. Vse to dela
moj tim. Ni namreč vse v denarju. Letovanje ne pomeni, da damo
25 tisoč evrov in je konec s tem. Ne, naši ljudje tri mesece delajo
na tem, da izberejo otroke, animatorje, da pripravijo program.
Vzeti 100 otrok od staršev in jih po šestih dneh zdrave pripeljati
nazaj, ni enostavno. To je velika odgovornost.«

Franci Pliberšek: »Moj cilj je, da bi svoje ljudi več plačal, ker vem, da
ko gremo v trgovino, tako zame kot za mojega delavca kruh stane
enako, liter mleka in bencina tudi.«
Leto, ki ga je še posebej zaznamoval propad slovenskih
gradbenih podjetij, je posledice pustilo tudi pri vojniškem
izdelovalcu stavbnega pohištva, podjetju Mik. To zanj konkretno
pomeni, da prihodki podjetja niso rasli po 45-odstotni stopnji
kot v preteklih letih, temveč so zabeležili zgolj 8-odstotno rast.
»Glede na razmere smo seveda veseli. Če rezultate primerjam s
tem, koliko vlagamo v razvoj novih produktov, pa nismo pretirano
zadovoljni,« priznava direktor in lastnik podjetja, Vojničan Franci
Pliberšek.
Kljub vsemu mu na kraj pameti ne pade, da bi zaradi recesije
začasno ustavil vse njihove razvojne projekte, kaj šele da bi
zaprl pipo na socialnem in športnem področju, v katera podjetje
vsa leta nesebično vlaga. »Ne morem ustaviti razvoja posebnega
prezračevalnega sistema mikrovent, ki smo ga patentirali že
v 52 državah sveta. Če ga ne izboljšujemo, nas lahko kdo drug
prehiti. Tudi z energijskimi okni in ploščicami smo prišli že tako
daleč, da je razvoj nemogoče ustaviti. Sploh sedaj, ko je že več
raziskav pokazalo, da res delujejo (večji pridelki v rastlinjakih,
ženske pridejo povedati, da so zanosile, in podobno). Sodelovanje
z raznimi inštituti je edina prava stvar, s katero lahko sčasoma
dvigneš dodano vrednost izdelkom. Le z večjo dodano vrednostjo
lahko dam delavcu več. Moj cilj je, da bi svoje ljudi več plačal, ker
vem, da ko gremo v trgovino, tako zame kot za mojega delavca
kruh stane enako, liter mleka in bencina tudi.«

A kljub delu in stroškom, nad katerimi podjetja v teh časih še
prav posebej bdijo in katerih bi se lahko najenostavneje znebili,
Pliberšek na takšno varčevanje niti pomisliti noče. »Lahko bi delali
le okna. Potem bi lahko delali s 40 odstotki manj ljudi. Ampak
vizije Mika potem ne bi bilo. Da bi se rezalo pri dobrodelnosti?
Dokler bo Pliberšek lastnik, se to ne bo zgodilo,« je odločen.
Pliberšek je s svojo netipično podjetniško miselnostjo že
marsikoga prevzel. Ravno letos pa je o njem izšla tudi knjiga
Vsemogočni v ogledalu. V njem avtorica Mateja Zorko Pliberška
predstavlja kot nekoga, ki ji je znal na vsakem razpotju pravilno
svetovati. Tudi zato, ker ima sam za sabo veliko poti, tudi trnovih.
Odraščal je z mamo samohranilko in že kot šolar nabiral borovnice
in obiral hmelj. »Ko sem z različnimi deli prislužil nekaj denarja,
sem enemu izmed svojih znancev, ki je že imel svoje podjetje,
obljubil, da mu bom iz tujine nekako uvozil linijo za izdelavo
oken. Takrat sem že imel nekaj izkušenj s tujino in vedel sem,
kako in kje kupiti ter pripeljati obljubljeno v Slovenijo. Seveda ni
šlo čez noč. Ko pa mi je v nekaj tednih uspelo, je podjetje mojega
znanca propadlo. Ostal sem z velikim dolgom in linijo, s katero
nisem vedel, kaj naj,« med drugim sam v knjigi opisuje svoje
začetke. Zdaj si je prav njegovo podjetje, ki je nastalo po naključju
in se šele leta 2007 (deset let kasneje, ko se je z družino v Vojnik
preselil tudi Pliberšek), prislužilo občinsko priznanje. »Vsaka
nagrada, ki jo sprejmeš, je pozitivna. Še posebej v domačem kraju,
saj se velikokrat zgodi, da te drugje bolj cenijo kot te doma. Temu,
da te lokalno okolje opazi, pripisujem veliko težo. Ne delamo zato,
je pa lepo, če naše dobro delo kdo opazi. Da se vidi, da v Sloveniji
le ni vse slabo, ampak da so tudi dobri ljudje.«
Rozmari Petek

PRODAJA ZASTAV
Ob državnih praznikih se zavemo, da smo državljani Republike Slovenije. Prav je, da to zavednost pokažemo tudi navzven s tem,
da izobesimo državno in občinsko zastavo. Na Občini Vojnik smo prav v ta namen, za naše občane, kupili zastave, ki jih lahko v
času uradnih ur po znižani ceni kupite na sedežu občine Keršova ulica 8. Komplet državne in občinske zastave znaša 5 €, vsaka
posamezna pa 3 €.
Podjetja, ki imajo poslovne prostore na območju občine Vojnik, pa lahko kupijo zastave po znižani ceni v ustrezni količini (odvisno
od števila poslovnih prostorov), samo za lastno uporabo.
Občinska uprava
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Krajevna skupnost Vojnik
Kmalu bomo na koledarju zamenjali nov list, na katerem pa bo zapisana tudi nova letnica – 2013
Ko se zaključuje neko obdobje, se ponavadi
oziramo nazaj po tistem, kar je bilo dobro
opravljeno, hkrati pa načrtujemo aktivnosti, ki
jih je še potrebno uresničiti.
Najpomembnejša naloga KS je sodelovanje pri upravljanju
lokalnih zadev, oblikovanje potreb in zastopanje interesov
prebivalcev. V povezavi s to nalogo smo člani sveta KS Vojnik na
seji 17. 10. 2012 potrdili plan del na območju krajevne skupnosti
Vojnik za vključitev v proračun 2013.
Plan, ki smo si ga zastavili že v začetku našega mandata sproti
dopolnjujemo. Z največjim veseljem pa označimo opravljena
dela ali uresničene investicije, ki pa jih brez strokovne podpore
zaposlenih na Občini, članov Občinskega sveta in župana ne bi
bilo. Tako kot smo se v iztekajočem letu veselili ob zaključeni
izgradnji novega nizkoenergetskega Vrtca Mavrica Vojnik, si
želimo, da bomo ob zaključku leta 2013 pisali o novi pridobitvi telovadnici OŠ Vojnik, katere gradnja poteka.
Zavedamo se, da še vedno mnoga gospodinjstva na področju
Tomaža, Razgorc, Gabrovca, Sp. Slemen nimajo dostopa do
javnega vodovoda, zato smo vodooskrbo zapisali pod prioriteto. V
letošnjih vročih in sušnih mesecih so stisko ob pomanjkanju vode
reševali gasilci PGD Vojnik z razvozi pitne vode. Za njihovo delo
se jim iskreno zahvaljujem.

Na celotnem območju Vojnika nam primankuje pločnikov in
kolesarskih stez, zato se načrtujejo sredstva za pripravo projektov,
ki bodo omogočila kandidiranje na razpisih.
V našem planu so zapisana tudi gramoziranja javnih poti,
čiščenja obcestnih jarkov, potrebe po odbojnih ograjah, ogledalih,
skrb za urejenost kraja, zasaditev dveh krožišč v Ulici Janeza Žige
Popoviča Itd.

Prebivalcem Arclina so bile na dveh srečanjih predstavljene
protipoplavne rešitve (protipoplavni zidovi in nasipi).

Za zagotovitev dobrega počutja, druženja krajank in krajanov pa
so v iztekajočem letu poskrbela številna društva, pevski zbori, ki
so pripravljala prireditve, pohode, koncerte, srečanja, tekmovanja
v kuhanju in praženju, ocenjevanja. Tudi njim hvala za kulturni
utrip, režijskemu obratu pa za številne ure ob postavljanju in
pospravljanju prireditvenega šotora.

Največjo planirano investicijo poleg telovadnice pa predstavlja
izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Arclina, Poti v
Lešje in Konjskega.

Naj bo bližajoče se novo leto 2013 zaznamovano s prijaznimi
odnosi, zdravjem, mirom ter skupno skrbjo za sočloveka in kraj, v
katerem živimo.

Mrliška vežica je potrebna obnove, prav tako pa je potrebno
urediti poti po pokopališču.

Obnovljeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje pa bi naj v
letu 2013 dobili tudi Kašova in Čufarjeva ulica.

Lidija Eler Jazbinšek in Svet KS Vojnik
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Krajevna skupnost Nova Cerkev
Spet smo na izteku še enega leta leta 2012. December je poseben mesec, ki pomeni čas, ko si izrečemo veliko dobrih želja.
Radi pa se spominjamo veselih dogodkov in uspehov izpred preteklih let.
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev
smo za leto 2012 načrtovali kar nekaj
komunalnih in drugih investicij, od katerih
pa žal nismo mogli vsega realizirati zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev. Realiziralo
pa se je naslednje:
- dokončno uredili II. fazo vodovoda v
Hrenovi,
- delna pomoč krajanom Velike ravni pri
izgradnji novega rezervoarja za vodo
(izgradnja v lastni režiji),
- izgradnja prehoda za pešce v Socki ter del
varne šolske poti v dolžini 80 m,
- izdelava idejnega projekta kanalizacije
Socka-Nova Cerkev za priklop na čistilno
napravo,
- izdelava projektov za kanalizacijo in
priklop na čistilno napravo za naselje
Razdelj,

- s anirali zemeljski plaz v Hrenovi,

Igrišča

- s anirali zemeljski plaz v Vizorah.

1. Ureditev manjšega
travnatega igrišča za
mali nogomet pri šoli Nova Cerkev za
potrebe šole.

Iz sredstev proračuna občine
Vojnik za leto 2013 planiramo
naslednje:
Ustanove
1. Ureditev
strehe
na
poslovno
stanovanjskem objektu Nova Cerkev 22
(zamenjava celotne kritine in žlebov, po
potrebi tudi les).

Pokopališče
1. Pri vhodu v mrliško vežico v Novi
Cerkvi dokončati vetrolov z montažo
harmoni vrat.
2. Tlakovanje peš poti na starem in novem
delu pokopališča.

Polže in del Nove Cerkve:

Kanalizacija

- delna ureditev parkirnega prostora pri šoli
in večnamenski dvorani v Novi Cerkvi,

1. Izgradnja kanalizacije v naseljih
Razdelj, Polže in delu Nove Cerkve s
priključitvijo na čistilno napravo.

- zamenjava žarnic z varčnimi na javni
razsvetljavi v Novi Cerkvi,
- delno tlakovanje poti na pokopališču v
Novi Cerkvi,
- odkup zemljišča za pločnik od centra
Nove Cerkve do Oprešnik, Nova Cerkev
14,
- odkup zemljišča za pločnik od centra
Nove Cerkve do šole,
- odkup zemljišča za manjše travnato
igrišče za mali nogomet za potrebe šole
Nova Cerkev,
- postavitev tabel z imeni krajev in hišnimi
številkami proti Socki,
- zimsko vzdrževanje, pluženje in posipanje
cest,
- vzdrževanje makadamskih cest z navozom
gramoza,
- čiščenje jarkov in prepustov ob javnih
poteh in lokalnih cestah,
- krpanje asfaltnih cest (sanacije),
- postavili odbojne ograje na nekaterih
nevarnih cestnih odsekih,
- obnovo lesnih mostov v KS,
- sanirali zemeljski plaz v Novakah,
8

2. Izdelava idejnega projekta za izgradnjo
kanalizacije Socka-Nova Cerkev do
čistilne naprave.

Vodovodi
1. Obnova in razširitev vodovoda Trnovlje
pri Socki s priključitvijo na javni
vodovod in postavitvijo hidranta.
2. Obnova in razširitev vodovoda Socka
(spodnji del Socke s hišnimi številkami:
52, 53, 53/a, 53/b ter morebitnimi
drugimi) s priključitvijo na javni
vodovod in postavitev hidranta.

Ceste
Sanacija javne poti Lemberg-Vine
(od Furlana do gradu) s pridobljenimi
evropskimi sredstvi (po ponovnem
razpisu).

Pločniki
1. Izgradnja pločnika od centra Nove
Cerkve proti novemu naselju (od hiše
Nova Cerkev 30, Turk do hiše Nova
Cerkev 14, Oprešnik) v dolžini 100 m.
2. Izgradnja pločnika od centra Nove
Cerkve (od Prekoršek, Nova Cerkev 30,
do šole) v dolžini 300 m.

2. Odkup zemljišča za izgradnjo igrišča v
Socki (po sprejetju prostorskega plana
občine Vojnik s strani Ministrstva za
kmetijstvo - pogoj je stavbno zemljišče).

Mostovi
Redno vzdrževanje lesenih mostov preko
reke Dobrnice in Hudinje.

Javna razsvetlajva
1. Zamenjava nekaterih dotrajanih stebrov
javne razsvetljave v Novi Cerkvi.

Ostalo
1. Ureditev varnih šolskih poti RazdeljPolže-Homec in Socka.
2. Nadaljevanje ureditve šolske poti v Socki
po ZN Socka (zemljišče Žveplan) OD
avtobusne postaje mimo Koprivnikovih
čez naselje do šole.

Avtobusna postajališča
1. Postavitev novih utic na avtobusnih
postajališčih v Lembergu, Hrenovi,
Razdelju in Zlatečah.

Označbe krajev in naselij in
prometna signalizacija
1. Izdelava analize obstoječe vertikalne
prometne signalizacije na vajnih poteh
in lokalnih cestah v KS Nova Cerkev.
2. Postavitev
znakov.

manjkajočih

prometnih

Odbojne ograje in ogledala
Postavitev odbojnih ograj in ogledal na
nevarnih odsekih javnih poti in lokalnih
cest po planu KS in po potrebi.
Odmere in odpisi javnih poti in lokalnih
cest v KS Nova Cerkev.

Urejanje kraja
- Postavitev zavetnika gasilcev »svetega
Florjana« na krožišču v Novi Cerkvi,
- ureditev krožišča v Novi Cerkvi (zasaditev
z okrasnimi rastlinami in grmičevjem),
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- ureditev iz zasaditev cvetličnih gred v
Novi Cerkvi, Socki in Lembergu,

- g ramoziranje javnih poti (pod pogojem,
da so predhodno očiščeni jarki in preloge),

- vzdrževanje mostov in prepustov ter brvi
(delno z javnimi deli),

- urejanje in vzdrževanje žive meje in
drevoreda ob parkirnem prostoru pri
pokopališču in na pokopališču v Novi
Cerkvi.

- o bžagovanje grmičevja ob javnih in
lokalnih poteh,

- vzdrževanje in čiščenje avtobusnih
postajališč - 2 x tedensko (z javnimi deli),

Vzdrževanje komunalnih
objektov in naprav v KS

- r edno spremljanje preglednosti javnih
poti,

- 1x mesečno pometanje s strojem v centru
Nove Cerkve, Socke in Lemberga,

- v zdrževanje in čiščenje javnih površin,
igrišč, zelenic, parkirišč, pločnikov,
spomenikov in obeležij NOB (delno z
javnimi deli, delno z drugimi izvajalci),

- urejanje prometne
območju celotne KS,

- Čiščenje obstoječih jarkov ob javnih
cestah v KS,

signalizacije

na

- izvajanje zimske službe.
Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

Ob koncu Vas želimo informirati še o pomembni zadevi, in sicer da lastnik gospodarskega poslopja (marofa)
v Novi Cerkvi Ivan Ravnak že ureja projektno dokumentacijo za vrtec, trgovino, pošto, krajevno skupnostF,
frizerstvo in zobozdravstvo.
Ob iztekajočem se letu in bližajočih se božičnih in novoletnih praznikih Vam želim v imenu Sveta Krajevne
skupnosti Nova Cerkev, kakor tudi v svojem imenu obilo zdravja in miru, medsebojnega razumevanja, osebnih
in poslovnih uspehov ter srečno in zadovoljno novo leto 2013.
Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

Prostovoljno gasilsko društvo
Nova Cerkev
Vam ob prihajajočih praznikih
želi blagoslovljen božič
ter srečno, zdravo in uspešno
novo leto 2013.

Predstavitev na spletni strani
Občina Vojnik ter Odbor za gospodarstvo in turizem vljudno vabita vse gospodarske subjekte, ki so registrirani v občini Vojnik ali pa delujejo
na našem območju, da se prijavijo na spodaj navedeno povabilo k skupni predstavitvi na spletni strani Občine Vojnik.
POVABILO K BREZPLAČNI PREDSTAVITVI
SPLETNI STRANI OBČINE VOJNIK

NA

Vsebina povabila: Kljub veliki ponudbi različnih publikacij
naši občani pogrešajo informacije v smislu skupne predstavitve
gospodarskih subjektov. Zato smo se odločili, da našim
podjetnikom, ki ponujajo raznolične storitve (npr.: cvetličarstvo,
popravilo pralnega stroja čevljarstvo, pravno svetovanje, tisk
ipd.), ponudimo kratko brezplačno predstavitev na naši spletni
strani http//www.vojnik.si v posebni rubriki, ki jo bomo odprli
v ta namen za pomoč našim občanom. Kratka predstavitev naj
bi vsebovala naziv gospodarskega subjekta, kontaktne podatke,
morebitno spletno stran in storitev, ki jo ponujate.
V primeru, da ste zainteresirani za predstavitev, vas
prosim, da izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletni strani;
www.mojaobcina.si/vojnik in ga čim prej posredujete

v elektronski obliki ali pisno na spodaj navedene naslove.
Izpolnjene obrazce pričakujemo najkasneje do četrtka, 31.
januarja 2013, na elektronski naslov: gospodarstvo@vojnik.si ali
petra@vojnik.si ali na naš naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik.
Če se bo pokazalo, da je zanimanje za predstavitev veliko, bomo
v prihodnje pripravili to predstavitev tudi v tiskani izdaji in jo
obdobno posredovali vsem gospodinjstvom v občini Vojnik.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 03 78 00
640/647/621 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner).
Podatke bomo objavljali postopoma. Znotraj posamezne
registrirane dejavnosti boste objavljeni po abecednem zaporedju
naziva podjetja.
Veselimo se vašega sodelovanja.
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KS Frankolovo
V naši Krajevni skupnosti se je letu 2012 zgodilo več dogodkov, ki so zaznamovali življenje v kraju in so v pristojnosti
Sveta KS Frankolovo.
Člani Sveta KS smo na svojih sejah
sproti spremljali realizacijo planiranih in
dogovorjenih aktivnosti, včasih skupaj s
predstavniki društev in organizacij v kraju.
Veseli smo, da so se izvajali projekti, ki
so v planu KS že vrsto let in so za naš kraj
pomembnega značaja.
V prvi vrsti mislim na prireditveni
paviljon v Graščinskem parku, katerega
so najbolj veseli člani različnih društev v
kraju, ki imajo s to pridobitvijo prav gotovo
boljše pogoje za organizacijo prireditev na
prostem.
Vsi se zavedamo, da objekt še nima
dokončne notranje podobe ter primerne
zunanje ureditve. V naslednjem letu bomo
objekt opremili ter uredili najnujnejšo
zunanjo ureditev v območju objekta.
Druga takšna pridobitev v naši KS
je ureditev mrliške vežice v objektu
Marijinega doma v Črešnjicah, ki pa - prav
tako kot paviljon - še ni končana.
Vem, da omenjeno pridobitev naši krajani
skupaj z nami čakajo že več let. Otvoritev
se predvideva v času praznovanja praznika
Krajevne skupnosti v mesecu maju.
Vselej pereč problem na Frankolovem je
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda.
Kljub velikim količinam vode iz različnih
zajetij naš kraj še zdaleč nima zagotovljene
oskrbe na vseh področjih krajevne
skupnosti.
V letu 2012 je suša naredila svoje, tako
da so naši gasilci opravili enormno število
voženj s cisterno in s tem zagotavljali
najnujnejšo potrebo za življenje ljudi v
odmaknjenih krajih, za kar smo jim zelo
hvaležni.
Omeniti moram, da se je v naši KS za
izboljšanje kvalitete in optimalne oskrbe
pitne vode investiralo veliko finančnih
sredstev, saj bi v nasprotnem primeru stanje
na tem področju bilo še mnogo slabše.

V naslednjem letu se predvideva
nadaljevanje projekta »Vrtina Beli Potok«.
Projekt predvideva gradnjo črpališča z
dovodom elektrike, velikega rezervoarja
ter povezovalnega voda. V nadaljevanju
bo potrebno projekt razširiti, da bo možna
oskrba pitne vode za Beli Potok in Zgornji
Lindek, ki sta v letošnjem letu ostala brez
vode iz lokalnih izvirov.
V letošnjem letu smo se člani Sveta KS
enoglasno odločili, da bomo na nekaterih
področjih nekoliko varčevali in tako
omogočili postavitev dveh bočnih steklenih
sten pri mrliški veži na Frankolovem.

Mrliška veža
ČREŠNJICE:
- n abava in
opreme,

montaža

- z unanja ureditev,
- n abava in montaža radiatorjev.
Ureditev pokopališča in mrliške veže na
Frankolovem:
- z amenjava tlakovcev na poti iz starega
dela na novi del pokopališča,
- o bnova oziroma popravilo obstoječega
zidu pri stari šoli na Frankolovem,

Vemo, da je lokacija veže zelo
izpostavljena vetru in mrazu ter da je v
času pogrebnih obredov težko vzdržati v
takšnih vremenskih razmerah.

- o grevanje v mrliški veži - nabava treh
radiatorjev,

Prepričan sem, da bodo naši krajani
veseli te pridobitve.

Priprava projekta za izgradnjo vrtca na
frankolovo

Žal v letošnjem letu ni bilo v Proračunu
Občine Vojnik predvideno asfaltiranje
krajevnih cest, ki jih pridno pripravljajo
režijski odbori. V občini se izvajajo nekateri
večji projekti, ki tega ne omogočajo in tako
bo tudi v naslednjem letu.

Kanalizacija Frankolovo:

Letos smo uspeli pokrpati nekaj
dotrajanih asfaltnih površin, ki so bile v
zelo slabem stanju, urediti bankine ter
izvršiti navoz gramoza za najnujnejše
vzdrževanje makadamskih cest.
Svet Krajevne skupnosti Frankolovo
je na svoji izredni seji dne 6. 11. 2012
obravnaval pripravo Proračuna Občine
Vojnik in predlagal vključitev posameznih
investicij v KS Frankolovo za proračun
2013:
Ureditev Paviljona v Graščinskem parku
na Frankolovem:

- b eljenje notranjosti mrliške veže.

- izdelava projektov za tretjo fazo.
Oskrba s pitno vodo na Frankolovem:
- v rtina Lindek - Beli Potok,
- v odovod Brdce,
- v odovod Straža pri Dolu.
Igrišče pri Osnovni šoli Frankolovo:
- izdelava projekta.
Asfaltiranje cest ter sanacija asfaltnih
površin v ks frankolovo
Vzdrževanje makadamskih cest ter
čiščenje obcestnih jarkov
Dobava in montaža odbojnih ograj na
kritičnih odsekih
Sanacija mostu pri Mirtič, Stražica

- n abava in montaža opreme (že pridobljene
ponudbe na Občini Vojnik),
- z unanja ureditev prireditvenega prostora
z končno ureditvijo cesto do igrišča.

Ob letu, ki se izteka, se želim zahvaliti vsem članom Sveta KS, članom društev in organizacij v kraju ter vsem krajanom,
ki ste na kakršen koli način pomagali pri delu in uspehih KS Frankolovo.
Zahvaljujem se tudi Občinski upravi Občine Vojnik na čelu z županom za korektno sodelovanje.
V prihajajočem letu želim vsem krajankam, krajanom obilo zdravja, osebne sreče, zadovoljstva in miru.
Dušan Horvat, predsednik Sveta KS
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Miskantus - obnovljivi viri energije
V Vojniku smo poslušali predavanje strokovnjaka o vzgoji in uporabnosti perspektivne rastline.
Vsak dan smo priča podražitvi energije in energentov. Vsi
pričakujemo prihodnost, ki naj bi nam prinesla, da si na steno hiše
namestimo sončne zbiralnike energije v obliki folije ali pa strešnike
v obliki fotovoltaičnih modulov, ki bi nam zagotovili poceni ter
najbolj ekološko sprejemljivo obliko izkoriščanja in pridobivanja
energije, sonce. Nobenega dvoma ni, da se bo to enkrat uresničilo,
ampak do takrat je potrebno poiskati alternativne oblike energije
in energentov.

področja vzhodne Azije. Porašča okolja od tropskih do subtropskih
področij. V Evropo je prispel v začetku tridesetih let prejšnjega
stoletja. Od takrat se površine posajene z miskantusom večajo
iz leta v leto (Francija: 20.000 ha; Avstrija: 6.000 ha, Nemčija:
40.000 ha, Poljska: 8.000 ha; Velika Britanija: 60.000 ha).
Danes se največ vzgaja hibrid, ki ga imenujemo Miscanthus
x Giganteus. To je večletna rastlina z velikim letnim donosom
biomase s steblom, višjim od 3 metrov. Namen, zakaj sadimo
miskantus, je predvsem biomasa, ki je primerna za izgorevanje
v kuriščih, termoenergetskih ali grelnih sistemih, primeren je kot
energent za kogeneracijske elektrarne in kot remediacijska rastlina
za devastrirana področja.
Obnovljivi viri v obliki biomase nam vsebinsko zagotavljajo
vsaj tri osnovna izhodišča za pridobivanje energije. To so rešitve,
ki so ekološko, ekonomsko in socialno naravnane skozi strategijo
za časovno obdobje 20-25 let v prihodnosti. Energent, s katerim
z gotovostjo lahko planiramo strategijo pridelave in komercialne
uporabe v lastnem gospodinjstvu in je lahko kot energent za
objekte širšega družbenega pomena (zavodi, šole, vrtci ipd.), je
rastlina, ki se imenuje Miscanthus x Giganteus.

Razmnožuje se vegetativno s podzemnimi organi ~ rizomi
~ (korenina - gomolj). Ker rastlina ne oblikuje semena, je
njeno razmnoževanje po prostoru počasno in neenakomerno
(je neinvazivna). Za postavitev nasada se uporablja rizom
(korenina~gomolj) ali sadika. Rizom naj bi imel vsaj 5 očkov oz.
poganjkov in vsaj dve korenini.

Miskantus (Miscanthus ~ fam. Poaceae) izvira iz širšega

J. Vovk, foto: J. Vovk

Več v na spletni strani www.mojaobcina.si/Vojnik

Voščilo za praznike
Mesec december je ves praznično obarvan. Morda zato, ker je zadnji v letu.
Med decembrskimi prazniki izstopa božič. Praznik, ki nas še posebej nagovarja k dobroti, prijaznosti in sožitju
med nami vsemi. V enem stavku nam božič predstavlja besede angela pastirjem: "Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem."
Občinski odbor N.Si Vojnik vsem članicam in članom, somišljenikom in vsem ljudem dobre volje, vošči blagoslovljene
božične praznike.
Za dan samostojnosti in enotnosti vam želimo, da bi domovinska zavest zopet našla pot v naša srca in da bi ob
tem in tudi drugih državnih prazniki izobesili zastave.
Ob vstopu v novo leto 2012 naj Bog blagoslovi vaša življenja dela in poti. Srečno!
N.Si Nova Slovenija - Krščansko ljudska stranka,
Občinski odbor Vojnik
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Zdravstvena postaja
							tudi za zdrave!
Jeseni je v Zdravstveni postaji Vojnik začela delovati že druga referenčna ambulanta, prihodnje leto naj bi redno obratoval tudi pediater.
Ali so referenčne ambulante vsakomur
dostopne?
»Referenčna ambulanta je namenjena
našim opredeljenim pacientom. Torej,
moja ambulanta z dva tisoč pacienti je
referenčna za moje bolnike, enako velja
za paciente dr. Rakove. Te obravnave so
sedaj lahko deležni najini pacienti. Ko bo
tak naziv dobila še naslednja ambulanta,
bodo vsi tukaj oskrbljeni na enak način.
Za Dobrno, ki tudi spada pod našo postajo,
smo vlogo že poslali.
Gre za nadgradnjo, s katero so, to lahko
trdim, bolniki zadovoljni. Zlasti ima
svojo težo svetovanje o tem, kaj je zdrav
življenjski slog. Kako se prehranjevati,
kakšno hrano izbirati, kako biti aktiven.«
Leto dni je najbrž prekratek čas, da
bi lahko ocenili, koliko potencialnih
kroničnih bolnikov ste še pravočasno
odkrili, koliko se je zmanjšala poraba
zdravil, in podobno.
Posodobljena in obogatena – takšna
v novo leto stopa vojniška zdravstvena
postaja. Letos so namreč preuredili še tri
glavne ambulante, z odprtjem že druge
referenčne ambulante pa so pridobili
še nekaj dodatne opreme. Čeprav se na
prvo žogo sliši neverjetno, so referenčne
ambulante v zdravstveno postajo pripeljale
tudi zdrave ljudi. V čem je »štos«, se boste
vprašali. V preventivi – z referenčnimi
ambulantami se namreč tudi vrača t. i.
dispanzerska metoda dela, ki je na področju
splošne medicine izumrla, poudarja vodja
zdravstvene postaje prim. dr. Jana Govc
Eržen.
Sliši se lepo, da imamo v Vojniku že
drugo (vaša, ki je bila sploh prva, in od
septembra letos še ambulanta dr. Alenke
Rak, z ambulanto pri dr. Prazniku
pa pravzaprav že tretjo) referenčno
ambulanto. Vendar ne vem, če prav vsi
dobro razumemo, na kakšen način sploh
delujejo referenčne ambulante.
»Referenčna ambulanta je pravzaprav
obstoječa ambulanta, ki deluje enako
kot prej, preden je dobila ta naziv. S to
razliko, da se v timu, ki ga sedaj sestavljata
zdravnik in srednja medicinska sestra,
pridruži še diplomirana medicinska sestra
12

v polovičnem delovnem času. Ta ima svoj
prostor (mi smo v ta namen preuredili našo
sejno sobo), kjer obravnava paciente. Njene
naloge so preventivne narave s področja
bolezni srca in ožilja, astme, sladkorne
bolezni, zvišanega krvnega tlaka, kronične
obstruktivne pljučne bolezni, odkrivanja
depresije. Obravnava tudi kronične
bolnike, ki imajo 'urejeno' bolezen. Vsak
odklon od normale je predmet, ki ga mora
obravnavati oziroma predstaviti zdravniku.
Strah, da bi sestre same zdravile, je tako
popolnoma odveč. Sestra opravi pregled,
pacienta stehta, izmeri, oceni stanje
prehranjenosti, izmeri sladkor v krvi,
holesterol, naredi EKG... Na tej podlagi
se odloči, ali bo mu le svetovala ali ga bo
poslala v vzgojne delavnice. V dogovoru z
zdravnikom se odloči še za kakšne dodatne
laboratorijske preiskave. Če ima normalne
laboratorijske vrednosti, bo pacient na
preventivni pregled prišel znova čez pet
let. Sicer se dogovorimo, kdaj naj pride
spet k nam in kaj naj do takrat počne (na
primer, ali si bo ta čas sam meril sladkor,
krvni tlak in si meritve zapisoval). Naj spet
poudarim, da so se sestre za obravnavo
vseh zgoraj naštetih bolezni ustrezno
dodatno izobrazile.«

»Res je. Sedanje delo se bo opazilo šele
v naslednjih letih. Preventivo smo sedaj
začeli izvajati za moške in ženske od 30.
leta naprej. Kar je dovolj zgodaj. Prej smo
začeli ženske pregledovati po 45. letu,
moške pa po 35., ker so v teh letih bolj
ogroženi. Gre za dispanzersko metodo
dela, ki je v splošni medicini z leti nekako
izumrla, je pa značilna za druge stroke, npr.
šolsko medicino, ginekologijo. To pomeni,
da bomo zdaj aktivno iskali tiste bolnike,
ki smo jih mogoče prej spregledali. Eni so
vestni upoštevajo navodila, redno prihajajo
na kontrole. Je pa veliko takšnih, ki smo jih
v okviru preventivnih pregledov odkrili,
jih naročili, pa jih ni bilo ali pa smo jih
srečali leta kasneje, ko je bilo mogoče pa
res prepozno za ukrepanje. Zdaj bomo tudi
nad temi bolniki imeli nadzor. A v mejah
spodobnega, ker vsak človek je gospodar
svojega duha in telesa. Vsak se ima pravico
odločiti. Če si nekdo ne želi takšne pomoči,
potem lahko to z vso pravico odkloni.«
Slišati je, da prihodnje leto v Vojnik
čisto zares prihaja pediater. Imate trdna
zagotovila, da se bo to res uresničilo?
»Najprej moram poudariti, da smo
težavo pomanjkanja pediatra reševali tako,
da smo vseeno zagotovili posvetovalnice
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Društva

in šolsko sistematiko. Glede na to, da se
veliko mladih priseljuje v občino, kar
pomeni, da število otrok iz leta v leto
narašča, pa mislim, da če že govorimo
toliko o enakosti, se mora to zagotoviti tudi
na tem področju. Prostore imamo dovolj
velike.
Imamo pa tudi obljubo direktorja
“KOŽUHANJE”
celjskega zdravstvenega doma dr. Kajbe,
da v10.
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stroke in v skladu s tem opremljali hišo
s sodobnimi aparaturami
in zamenjevali
Alenka Prebičnik
Sešel
tiste, ki so se izpele. S preureditvijo hiše
in ambulant pa smo poskrbeli, da se tako
TRGATEV
2009 (vsak zdravnik je za
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okoli 50
trgačev.
Vsi sopregledat
dobili predpasnike
lahko
prišli
v pritličje
pacienta,
z
logotipom
turističnega
društva.
Za
niso pa ljudje, ki imajo težave
v gibanju,
glasbeno
spremljavo
pa
sta
poskrbela
Grega
mogli do fizioterapije. To se mi zdi res
Stolec pridobitev.
na harmoniki
in Janezleto
Smerkolj
na
velika
Prihodnje
si želimo,
klarinetu
in
kitari.
Domačini
so
nas
sprejeli
da bi razširili prostore fizioterapije in zobne
in pogostili dr.
zelo Kovačeve.
gostoljubno,Zmireferenčno
pa smo se
ambulante
jim
oddolžili
s
pridnim
trganjem
grozdja.
ambulanto smo upravičeni do
več
Za
popestritev
sta
poskrbela
“berača”
laboratorijskih preiskav. Zaradi nje Jaka
smo
in Boris, nabavili
smeha inše
veselja
ni manjkalo.
Da
nazadnje
spirometer,
s katerim
bo
vince
še
slajše,
so
poskrbele
članice
odkrivamo bolnike, ki imajo težave z dihali,
TDspremljamo
Nova Cerkev.
deklet
je
in
tiste, Pet
ki sejunaških
že zdravijo.
Zdaj
na
stari
način
teptalo
grozdje
v
preši.
Po
smo medicinsko in tehnično resnično
končanemopremljeni.
delu in veselju
smostvar
se vrnili
vrhunsko
Kakšno
bo v
domov
in
sklenili,
da
naslednje
leto
spet
naslednjem letu še potrebno zamenjati,
pridemo.
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Alenka Prebičnik Sešel
Rozmari Petek
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Brezžični internet
sedaj tudi na območju
centra Frankolovega
Z namestitvijo še zadnje WiFi točke smo pokrili z brezžičnim dostopom do interneta vsa tri
naselja: Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. S tem bomo omogočili obiskovalcem dostop do
posebnih spletnih strani ter da pridejo do želenih informacij vsak trenutek.
Uporabniki brezžičnega interneta ste lahko tisti, ki imate naprave, katere podpirajo
povezavo z brezžičnim internetom (to so npr.: dlančniki, prenosniki, GSM aparati ipd.).

Pri iskanju preko interneta pojdite na naslove:
http://vojnik.info-wifi.si/,
http://nova-cerkev.info-wifi.si/,
http://frankolov.info-wifi.si/.
Pri priklopu preko brezžičnega interneta izberite omrežje info – WiFi,
ki vas vsak trenutek informira z vremensko napovedjo v kraju, z uporabnimi
informacijami Občine Vojnik, lahko obiščete tudi spletni portal www.mojaobčina.si, kjer
boste našli vse informacije, ki se nanašajo na aktualno dogajanje v naši občini, lahko
pa boste preko privzetih brskalnikov najdi.si in google.si dostopali do spletnih vsebin.
Seveda pa je sam sistem zaščiten pred zlorabo in prenosom neprimernih spletnih vsebin.
Za vse morebitne napake ali nedelovanje se lahko obrnete na podjetje T.R.I., d. o. o.,
Gasilska cesta 2. 3202 Ljubečna. e-mail: miran.potocnik@tri.si, tel. št. 041 876 969.
Sredstva za postavitev INFO-WiFi TOČK je odobril Odbor za gospodarstvo in turizem.
Petra Pehar Žgajner

Drage bralke, cenjeni bralci Ogledala!
Leto je zopet naokrog.
Bilo je pestro, razgibano in polno dogodkov.
V letu, ki se počasi poslavlja,
smo z vami soustvarjali tudi naše glasilo,
ki je luč sveta letos ugledalo
v spremenjeni oblikovni preobleki.
Skupaj smo pisali kronologijo dogodkov naše občine,
obveščali, opozarjali, spoznavali in se učili.
Ustvarili smo barvit kolaž tiskanih izdaj in
široko paleto prispevkov za spletno stran.
Leto 2013 naj bo polno pozitivne energije in dejanj,
iskrenih nasmehov, zanimanja in dobrih vibracij.
Naj bo prijazno, veselo in srečno.
Takšno naj bo tudi Ogledalo – razgibano in zanimivo.
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Mirne božične praznike in sproščen skok v leto 2013!
Uredniški odbor
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V razmislek …

Glede DMF-ja so se proizvajalci in trgovci domislili nove fintice:
namesto priloženih vrečk z DMF zdaj posprejajo kartonsko škatlo
ali celo izdelek sam. Prodajalci v trgovinah ne poznajo izvora
čevljev, tudi vam ne bodo znali povedati, ali so obdelani z DMF.

Zdravje: Lepo oblečeni in polni strupa
O tem, kako strupeni
so lahko čevlji in tekstil,
že veliko vem. Pa vendar
me je dokumentarni film
nemške 3SAT (7.10.2011
ob 20.15 - "Schick aber
Schädlich",
avtorica
Inge Altemeier) globoko
pretresel.
Potrošniki smo se zelo
razvadili in pričakujemo,
da nas bo v modnih
trgovinah vedno pričakalo
nekaj novega. Tako se
izdelki ne zamenjajo
štirikrat v letu, ampak
24-krat. Vse to terja svoj
davek tako pri potrošnikih
kot pri dobaviteljih in ne
na koncu pri ekologiji.
Prof. lik. umetnosti in oblikovalka
Film se začne z zgodbo
Mojca Krajnc
Francozinje, ki si je za 150 EUR
kupila čevlje in zbolela. Tam, kjer je bila koža v stiku s čevljem,
je dobila ožganine, otekline in alergijsko reakcijo. Po dolgem
raziskovanju so našli vzrok: DMF (dimetilformamid), ki je v
Evropi prepovedano sredstvo proti plesni. Ampak ker je večina
modnih izdelkov narejena izven Evrope (predvsem v Turčiji,
Indiji, Bangladešu in na Kitajskem), ga dobimo tudi mi.
DMF so našli v majhnih belih vrečkah, ki so bile priložene
v škatli za čevlje. Velike firme so prosile Kitajce, naj jih več ne
uporabljajo, tudi iz EU komisije so sporočili, da sistem javljanja
deluje. Vsaka država lahko sporoči na vsem dostopno internetno
platformo, kateri izdelki so škodljivi za potrošnike.
V Nemčiji je bilo največkrat javljeno podjetje Deichman z
znamko čevljev Graceland - mislim, da za njih pravkar delajo
reklamo. Za neke otroške športne copate so dobili prijavo že leta
2008, pa so jih še naprej prodajali do aprila 2010. Zakonov, ki bi v
tem primeru ščitili potrošnika, ni, podjetja se lahko sama odločijo,
kako bodo reagirala.

Tekstil in usnje na Kitajskem in predvsem v Bangladešu
obdelujejo z drugimi strupenimi kemikalijami, kot je kromova sol
(iz nje nastane krom VI, ki je strupen in rakotvoren), organske
klorove spojine (povzročajo težave z dihanjem), etilen oksid
(povzroča glavobole, slabosti, škodi dedni zasnovi). Najbolj so
prizadeti delavci, nato njihovo okolje, pa delavci v pristanišču,
ki raztovarjajo ladijske kontejnerje, potem delavci v skladišču
trgovin, nato prodajalci in na koncu kupci.
V Aziji so delavci brez pravic, v nemških pristaniščih pa podjetja
sama testirajo, koliko strupov je v kontejnerju. V Hamburgu je
50 % kontejnerjev preobremenjenih s strupi. Če jih je preveč, si
nadenejo posebno zaščitno obleko in jih najprej prezračijo. Ni
znano, za katera podjetja pridejo strupeni tovori, zaščita podjetij
je važnejša od zaščite potrošnikov.
Tudi delavci v prodajalnah zbolevajo. V dokumentarnem filmu
so prikazali dekoraterko iz prodajalne H&M, ki je zbolela. Z veliko
samoiniciative je ugotovila, kaj ji je, vendar se podjetje izmika.
Nemški sindikat je izvedel anketo: 70 % delavcev, ki raztovarjajo
robo, je tožilo o glavobolih, utrujenosti in težkemu dihanju.
Gospa, ki je v Espritu več let likala kavbojke, preden so jih dali
v prodajo, je zaradi klorovih spojin dobila astmo. Njen delodajalec
noče priznati, da je zbolela zaradi kemikalij v kavbojkah. Sicer so
izmerili zrak pri likanju kavbojk, vendar nočejo povedati vrednosti,
saj zaupajo v svoje izdelke, da niso strupeni. Zdravnik se s to
razlago ne strinja, ker so v pljučih njihove bivše zaposlene našli
točno takšne strupe. Odkar več ne dela, se ji je stanje izboljšalo.
Podvprašanje: Mislite, da danes pri Espritu za likanje kavbojk
uporabljajo posebna zaščitna sredstva?
Poseben problem so kavbojke s postaranim videzom. V Turčiji
so prepovedali obdelavo kavbojk s kremenčevim peskom, ker je
umrlo več sto ljudi. Zdaj uporabljajo laser. Ampak v Bangladešu so
z veseljem sprejeli delo ... Pri tem ne uporabljajo nobene zaščite,
zato prihaja do zadušitev. Dnevno naredijo 300.000 kavbojk,
predvsem za C&A in Zaro.
Uradne izjave modnih podjetij so dobro naštudirane. Pri H&M
so seveda za varovanje narave in za trajnostni razvoj. Na uradnem
seznamu je 200 nevarnih kemikalij, ki jih lahko izjemoma
uporabijo, vendarle prepogosto. Tudi v tovarnah ne vedo, kaj
sploh uporabljajo, zato prihaja do nesreč (eksplozij, požarov), ki
jih nihče ne razišče. Novih delavcev je dovolj in so zato lahko
"pogrešljivi".
Veste, pri kateri barvi morate najbolj paziti? Pri črni. Za lepo
črno barvo morajo uporabiti veliko strupenih kemikalij. Eko
črnega perila ni mogoče narediti oziroma ga ne bi nihče kupil.
Dekoraterka, ki je delala pri H&M, je zbolela (klor anilin). Sama
je plačala preiskave in v krvi so našli strupe, ki jih uporabljajo v
tekstilni industriji. Problem pri teh strupih je, je povedal zdravnik,
da ne pride do hitrih alergičnih reakcij (npr. na koži), ampak se
strupi počasi nalagajo v telesu.
V Indiji so znani po bombažu. Bolj temno obarvan je bombaž,
več kemikalij so morali uporabiti. Za briljanstnost barve uporabijo
težke kovine. Problem so seveda odpadki, ki nastanejo pri barvanju
bombaža: napolnijo jih v vreče, brez zaščitne opreme, in odložijo
na kup. V dvajsetih letih so popolnoma zastrupili vodo in zemljo.

Dr. Marinka Vovk v pogovoru z obiskovalkami
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V Aziji uporabljajo
strupe, ki so v
Evropi prepovedani.
Poslovneži (lastniki
tovarn in predstavniki
modnih
podjetij)
se raje srečujejo
nekaj kilometrov od
tovarne, v čistem
okolju.
Delavec, ki beli
bombaž in v kratkih
Oblačila brez kemije in strupov v CPU Vojnik hlačah ves dan stoji v
bazenu s kemikalijami,
je povedal, da so mu po nekaj mesecih odpadle vse dlake in da
se počuti bolnega. Odkar se je razširila tekstilna industrija, je
tudi raka več. Predvsem rak želodca, ledvic in mehurja je pogost.
Tekstilne tovarne se pritožujejo: če bolj pazijo na varnost pri delu
in ekologijo, je tudi izdelek dražji in kupcev (velikih modnih
podjetij) je vse manj.
V dokumentarcu sem izvedela, da eko bombaža ni mogoče
narediti. V Indiji gojijo eko bombaž, ki ga v tovarnah obdelajo na
isti način kot konvencionalnega. Lastnika tovarne so vprašali, ali
lahko pride do zamenjav blaga in izdelkov - kako ve, na katerem
kupu je kateri bombaž, če sta po videzu enaka. Samo nasmehnil
se je.
In tako se nam ni treba več čuditi, da lahko izdelke iz eko
bombaža kupimo tako poceni. Eksperti celo opozarjajo: prodamo
več eko bombaža, kot ga proizvedemo! Samo 1 % tekstila je
neobremenjenega; to so resna podjetja, ki pazijo pri predelavi
in barvanju, vendar imajo zato njihovi izdelki višjo ceno. Ste jo
pripravljeni plačati?
Ko sem prijateljici J. na kratko povzela vsebino dokumentarca,
je zgroženo povedala: "Pravkar sem hčerki pri H&M kupila 10
majčk. Kaj naj naredim?"
Večkrat jih operi, je bil moj odgovor. Jakne in plašče je treba
vedno več dni zračiti na prostem, prav tako puloverje in čevlje.
Vse ostalo je potrebno najmanj enkrat oprati, preden nosimo. To
velja še posebej za perilo in, kot piše, izogibajte se črnega, pa naj
bo še tako seksi.
Najbolje pa je kupovati z nosom. V nekaterih trgovinah lahko
že pri vhodu zavohamo strupene kemikalije. Obrnite se in pojdite
z nosom iskat drugo.

Pravi odgovor je Center ponovne uporabe:
•

v Tuncovcu (Rogaška Slatina), lokacija zbirni center OKP,

•

Tepanje (pri šoli) in

•

Vojnik (Celjska c. 14),

kjer imajo oblačila po simbolični ceni, a ne na škodo ljudi in
zdravja. Centri ponovne uporabe so socialno podjetje, ki iz »druge
roke« oblačila predelajo, sortirajo, uredijo in so uporabna brez
kemikalij in strupov, ker so le-ta že izprana. Tovrstna podjetja
zaposlujejo lokalno delovno silo.
Več na www.eko.tce.eu
Dr. Marinka Vovk,
foto: J. Vovk

Ni važno, če zima prihaja,
v PGD Vojnik se dogaja
Čeprav je bila jesen topla, nas to ni uspavalo. In čeprav prihaja
zimski čas, nikakor ne bomo otrpnili.
V mesecu oktobru smo - kot vsako leto - imeli dneve odprtih
vrat, kjer smo predstavili naše delo in tehniko. Predstavitve so se
udeležili otroci iz vrtca in 2. razred OŠ Vojnik.

Naš podmladek je soboto, 3. novembra, sodeloval na kvizu
gasilske mladine Gasilske zveze Vojnik - Dobrna. Dve vojniški
ekipi sta osvojili prvo (pionirji) in šesto mesto (pionirke). Prvaki
pionirji so se z odličnim rezultatom uvrstili na regijsko tekmovanje
teden dni kasneje v Slovenskih Konjicah, kjer so osvojili zelo
dobro četrto mesto. Pridne roke naše mladine pa so poskrbele tudi
za izdelavo novoletnih vizitk in adventnih venčkov, s katerimi
bomo razveselili naše prijatelje.
V mesecu novembru smo se operativci PGD Vojnik udeležili
strokovne ekskurzije v tovarno ROSENBAUER, ki je največja in
prevladujoča v izdelavi gasilske opreme na svetu. Po ogledu pa
smo imeli družabno srečanje.
Mraz, ki bo kmalu pokazal zobe, kar kliče po dodatnem in
obilnem ogrevanju, a za požarno varnost v kurilni sezoni moramo
najprej poskrbeti sami, zato vas želimo dobrohotno opozoriti, da
očistite dimnike, kar naj opravijo pooblaščene dimnikarske službe.
Ognja ne puščajte brez nadzora, čeprav se na prvi pogled zdi, da
plamenčki mirno in pohlevno prasketajo v kaminu. Kaj hitro lahko
pride do ogreva v bližini dimnika ali kurišča samega in potreben je
samo nesrečen trenutek, pa ognjeni petelin zapoje na strehi!
Vseskozi pa gasilci opozarjamo, da je dobrodošlo imeti v
gospodinjstvu tudi gasilni aparat, saj lahko sami na samem začetku
ob pravilni uporabi najhitreje preprečimo začetne požare. Zato
smo vam, spoštovani krajani, gasilci vedno na razpolago, da vam
svetujemo in pomagamo pri nabavi gasilnega aparata.
Prišel pa je tudi veseli december in gasilci PGD Vojnik bomo
potrkali tudi na vaša vrata, saj bomo tradicionalno prinesli gasilski
koledar, za katerega si zelo želimo, da najde pot v vsak dom. Na
ta način simbolično vzdržujemo vez med nami, hkrati pa je vaš
prostovoljni prispevek zelo pomemben pri vzdrževanju opreme, ki
jo potrebujemo, ko je potrebna naša pomoč!
Z željo, da bi se srečevali ob samo lepih trenutkih, vam želimo
vesele božične praznike, vse dobro in srečno v novem letu 2013!
Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!
Gasilci PGD Vojnik
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Koncert ob zaključku Slomškovega leta
V nadeljo, 18. novembra, so se z slavnostnim koncertom v cerkvi sv. Jožefa na Frankolovem zaključili Slomškovi dnevi, ki so v čast škofu Antonu
Martinu Slomšku potekali v naši dekaniji.
Koncert so skupaj pripravili Občina
Vojnik, Župnija Frankolovo, Prosvetno
društvo Anton Bezenšek ter člani
Turističnega društva Frankolovo, ki so
poskrbeli, da so se pevci in poslušalci
po koncertu na cerkvenem dvorišču
odžejali in okrepčali z domačimi
dobrotami.
Na koncertu so sodelovali pevci
mešanega cerkvenega zbora Župnije
Frankolovo, Moški pevski zbor France
Prešeren iz Vojnika, Cerkveni otroški
zbor sv. Lenarta Nova Cerkev, moški
pevski zbor iz Frankolovega, vokalno
inštrumentalna skupina Crescendo,
dekliška vokalna skupina iz Vojnika
ter orkester Lucky&the Pipes s pevko Bernardo Rošer iz Celja.
Skupine so v svojem bogatem programu predstavile v glavnem
Slomškove pesmi, vzdušje pa se je stopnjevalo vse do skupnega
nastopa vseh pevcev in orkestra.

Res prijeten večer za srce in dušo ob znanih melodijah iz
Slomškovega repertoarja je z obiskom in pozdravom počastil škof
dr. Stanislav Lipovšek, zbrane in nastopajoče pa so nagovorili še
gostitelj, domači župnik p. Andrej Koch, dekan Alojz Vicman ter
župan Benedikt Podergajs, ki se je v imenu občine Vojnik zahvalil
nastopajočim in voditeljici Janji Srebot za lepo pripravljen večer.
Ob koncu bi lahko dejali, da nas pesem dejansko druži, saj
smo po koncertu zadovoljni ugotavljali, da je bila ideja o skupni
pripravi Slomškovih dni dober primer druženja pevcev in občanov
na različnih lokacijah v naši občini in da si podobnih prireditev
lahko samo še želimo.
Elči Gregorc, foto: J. Vovk
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Ljudska pesem
Nov roman Mile Kočevar
		poje v mojem srcu
S tem naslovom smo Arclinski fantje izvedli letni koncert 27. oktobra
2012, na katerega smo povabili še osem skupin pevcev ljudskih pesmi
iz naše občine in tudi od drugod.

Arclinski fantje
Pred polno dvorano so poleg nas nastopili še: Pevci in godci
Reber, Ljudske pevke iz Ponikve pri Žalcu, Sekstet Lindek,
Ljudske pevke Taščice, Ljudski pevki Francka in Ani, Stari
prijatelji iz Nove Cerkve, Trio Francija Zemeta in Tercet Mavrica
ter pevci družine Gregorc.
Da ljudska pesem še vedno ogreje srca ljudi, so nas prepričali
aplavzi zadovoljnih obiskovalcev.
Pri pripravi koncerta so nam poleg sponzorjev pomagale naše
družine in prijatelji. Posebno pa nam je s svojim znanjem in
prizadevnostjo pomagala Petra Pehar Žgajner. Vsem se iskreno
zahvaljujemo.
Hvala pa tudi vsem našim prijateljem in ljubiteljem ljudskega
petja, ki so kljub deževnemu vremenu napolnili dvorano. Veseli
smo bili tudi spodbudnih besed župana Benedikta Podergajsa,
predsednika MPZ Francija Korošca, predstavnice DU Škofja vas
Milice Les in pa predsednika VVD g. Mirka Kraševca.
Koncert je v celoto lepo povezala Katja Žvikart. Zahvala gre tudi
tehnični ekipi KD Vojnik, snemalcu Ediju Fidlerju in fotografu
Matjažu Jambrišku.
Peter Marguč

Ob predstavitvi njene druge knjige, ljubezensko-duhovnega romana,
smo ugotovili, da je pravzaprav cela ulica v Novi Cerkvi posebej
»obsijana«.

Naša nenavadna sovaščanka, Mila Kočevar iz Nove Cerkve, je
na prvi decembrski dan predstavila svojo novo knjigo Bel oblak.
Nenavadna zato, ker je šele po upokojitvi in razvezi zakona
spoznala, da se v njej skriva veliko več kot le ekonomsko znanje,
s katerim je bila povezana vse svoje aktivno življenje. Pred štirimi
leti je izdala svojo prvo knjigo Kaj pa zdaj, ki je »mešanica« opisa
potovanj, ki sta jih z možem prepotovala skupaj, in občutkov, ki so
ji ležali na duši ob kasnejši ločitvi.
Že v tej knjigi je Mila velik poudarek dala Tibetu, zato ni
presenečenje, da je osrednja nit njene naslednje knjige znova
Tibet. Do predstavitve pa si nihče ni predstavljal, da lahko duhovne
razsežnosti Tibeta nekdo tako občuteno vplete v ljubezenski
roman. Posebnost njenega romana je še v tem, da se marsikdo
lahko najde v njem; vsi liki, čeprav izmišljeni, so namreč vzeti iz
vsakdanjega življenja.
Spremno besedo k njeni drugi knjigi je napisal njen sosed,
priznani publicist in novinar Drago Medved, ki ga je pri Mili
presenetil predvsem njen izredno zanimiv in besedno poln stil
pisanja. »Roman je napisan tekoče in slikovito. Bralcu ne dopušča,
da bi med branjem miselno lenaril ali z mislimi taval kje drugje,
kar se nam ob branju dolgoveznih besedil lahko kaj hitro zgodi.
Roman bo v bralcu odprl številna vprašanja o smislu življenja, o
nas samih, kako se vidimo, kako se čutimo, česa še morda nismo
storili v življenju in ali tudi mi spimo od rojstva do smrti. Mila
Kočevar nas je obdarila z zgodbo (tudi film bi bil prav napet) o
Metinem prebujenju. Kako aktualno za našo lepo podalpsko
deželico,« je med drugim zapisal v spremni besedi.
Knjiga, ki jo je predstavila ob nežnih zvokih violine, za kar je
poskrbel Avgust Penič – Gusti, član legendarne celjske zasedbe
Kladivo, konj in voda, ter odličnem vokalu Mojce Hladnik (nekdaj
stanujoče prav v Milini in Dragovi ulici) ter njenega soproga
Primoža, je zaenkrat na voljo kar pri Mili doma. Sčasoma pa bo
prišla tudi na knjižne police.
Pa še to – ko boste
knjigo
prebrali,
vas
bo gotovo zanimalo,
kaj se z liki zgodi, saj
konec dopušča različne
zaključke. Ne skrbite,
Mila že piše nadaljevanje.
Rozmari Petek
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Zgodovinska kronika
Dobrotina
Dobrotin nad Vojnikom je poznan po kmečkem turizmu, a se v njem
skriva mnogo več.

Obiskali so nas pevci
mešanega komornega
zbora DU Vojnik
Kot bi skozi turobne dneve, ki spremljajo letošnji november, posijalo
sonce! Tako je izgledal prihod pevcev mešanega komornega zbora
Društva upokojencev Vojnik v naš Dom. Seveda se že vnaprej ve, da
bodo zopet pripravili nekaj posebnega, nekaj, kar znajo predvsem in
samo oni.

Miran Gracer ji je izročil šopek cvetja..
Če odstremo zadnji in predzadnji list zgodovine, spoznamo, da
je Dobrotinškova družina med drugo svetovno vojno žrtvovala za
svobodo šest življenj. Tri sinove so mučili in ustrelili v Starem
piskru, najmlajšega so Nemci zažgali skupaj s soborci. Mati in ena
hči pa sta umrli v taborišču Auschwitz. Tolikšne žrtve pa gotovo
zahtevajo svoj pisni spomenik. Po ideji založnika in tiskarja
Mirana Gracerja je Jožefa Feldin, edina še živa članica številne
Dobrotinškove družine, po spominu zapisala resnične dogodke
o svojih prednikih in o družini, v kateri se je rodila. Nikogar ni
olepšala in nikogar očrnila. Njen zapis je v zgodovinsko kroniko,
lahko bi rekli zgodovinski roman po resničnih dogodkih, spremenil
pisatelj Alojz Selič, ki se je zamislil: »Ko mi je Miran Gracer
dal zapis o Dobrotinškovi družini, sem bil prijetno presenečen.
Počaščen sem bil, da so mi zaupali to delo, in sem se pisanja lotil
z veliko vnemo.«

Pisatelj Alojz Selič je pojasneval posamezne odlomke iz knjige..
Prejšnji torek je avtor Zgodovinske kronike Dobrotina s
sogovornico mag. Marijano Kolenko, Miranom Gracerjem in
živo pričo Jožefo Feldin predstavil to svoje najnovejše delo na
Dobrotinu. Predstavitve se je udeležilo toliko ljudi, kot jih tam
že dolgo ni bilo. Po dobrih dveh urah so se prisotni, bogatejši za
veliko spoznanje, začeli razhajati. Resnična zgodba pa je v knjigi
ostala za naše zanamce.
L. C., foto: J. Vovk
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S posebno energijo, ki jim jo še dodatno vliva zborovodkinja
Vida Bukovac, bi lahko bili vzor marsikateremu mlajšemu. Kot
bi bili v rosnih letih, se postavijo na oder, ubrano zapojo, zaigrajo
kakšen skeč ter, če je treba, tudi zaplešejo. Zvesto jih spremlja
harmonikar Štefan Starovasnik, ki s harmoniko doda še posebno
barvo k njihovemu petju.
Med pevci je tudi Franc Vrečar, ki je ravno v teh dneh dopolnil
sedeminosemdeset let in je naš stanovalec že deveto leto. Skrbno
obiskuje, če se le da, vsake vaje in se veseli vsakega njihovega
nastopa. Seveda pa je posebno ponosen, ko se lahko predstavi
sostanovalcem, in to je vsaj dvakrat na leto.
Tudi po koncertu se pevci radi zadržijo pri nas, saj marsikateri
tukaj sreča svojega vrstnika, prijatelja, malo poklepetajo, popijejo
kozarček, obvezno še katero zapojo. In obljubijo, da se kmalu
zopet vrnejo.

Rdeča nit njihovega letošnjega koncerta je bila „Štirje fantje
špilajo“ in v tem kontekstu so predstavili pisan repertoar pesmi,
večino od njih so skupaj z njimi prepevali tudi naši stanovalci.
Iskrivo misel je med pesmimi dodala zborovodkinja sama, pevci
pa so skozi program predstavili tudi, kako je bilo v časih, ko so
kvartali za „lepo mlado kelnarco“, in nas pošteno nasmejali.
Stanovalci in zaposleni v Špesovem domu se jim za lepe urice,
ki nam jih namenjajo, iskreno zahvaljujemo ter se veselimo
njihovega naslednjega obiska.
Elči Gregorc
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Popotne slike
Pevci družine Gregorc
			Mire Gorenšek v letu 2012
V kulturnem domu v Vojniku je Mira
Gorenšek s svojim soprogom predstavila
knjigo s številnimi fotografijami iz potovanj
po svetu. Zanimivo podajanje in opis
posamezne poti sta pritegnila vse navzoče
in ura in pol je minila v hipu.
Avtorica je v knjigi strnila utrinke,
ki jih je doživljala bodisi s sodelavci,
prijatelji ali sama s svojim soprogom.
Opisuje njuna potovanja od leta 1976
dalje. Potovanja opisuje, kot bi listala
svoje albume fotografij, od katerih
jih v knjigi objavlja 134. Prikazana
in opisana so naravna čudesa hribov
in gora, planot, plaž, sipin, kanjonov,
fjordov in ledenikov, rečnih rokavov, slanih jezer in deževnega
gozda.

Letošnje leto je bilo za pevce družine Gregorc delovno, saj so poleg
številnih nastopov pripravili tudi nekaj novih pesmi in jih tudi posneli.

Od nastopov so bili posebno veseli povabila Toneta Vrabla na
990. Vrtiljak polk in valčkov, ki je bil posnet in predvajan na radiu
Celje, devetnajsti nastop na srečanju pevskih družin v Andražu
nad Polzelo ter povabilu na koncert Arclinskih fantov v Vojniku.
Pevci pa v zadnjih letih uspešno sodelujejo tudi z glasbenikom
Stanetom Mikolo in njegovim ansamblom. To sodelovanje pa
je prineslo dve stari skladbi v povsem novi preobleki. Obe so
posneli skupaj s kvintetom v Stanetovem novem studiju, uradno
promocijo na radijskih postajah pa doživljalo ravno v teh dneh. V
bližnji prihodnosti bi skupaj želeli posneti še videospot, ki bi ob
skladbi predstavil tudi lepote naših krajev.

S kitaro je nastopil Gorazd Pavič.
V 40 popotnih zgodbah, ki si sledijo kronološko, zapiše vrsto bolj
ali manj hudomušnih anekdot in pridaja svoje mnenje o videnem.
Ne more se načuditi stvaritvam nekdanjih ljudstev in sodobnemu
mini svetu sredi puščave. Doživlja strahove na safariju in plava
kot zamašek na mrtvem morju. Pri tem pove, kako se kje počuti,
in izpostavi tudi ljudi, ki jih je na poti bodisi srečala ali spoznala.

Radovedno smo ji prisluhnili.
Njena predstavitev knjige in čustev, ki so jo spremljali na vseh
potovanjih in od katerih je postala odvisna, je zapolnila našo
radovednost.

Poleg tega seveda nadaljujejo svoje poslanstvo s prepevenjem
ljudskih pesmi, njihovo delo pa bo vidno na novi zgoščenki, katero
kanijo izdati, če ne prej, ob svoji 25-letnici.
Seveda pa se bodo tudi v bodoče radi odzvali vsakemu povabilu
med tiste, ki radi prisluhnejo njihovemu petju.
Elči Gregorc, foto: J. Vovk

Občinski svetniki, ki delamo pod okriljem stranke SLS, smo naše
poslanstvo razumeli in udejanjali približno tako, kot je zapisal Slomšek
(letos smo praznovali njegovo leto) ob priliki praznika domovine:
»Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor dobri otroci
in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca.«
Za nas je bila občina naša ožja domovina in skupaj z županom smo
tako poskušali tudi delovati.
Tudi v novem letu želimo sreče, zdravja in uspehov vsem občankam in
občanom in blagoslova v božičnih dneh z željo, da bomo enako koristni
tudi v prihajajočem letu 2013.
Vaši svetniki: Janez Karo, Viktor Štokojnik, Danica Jezernik, Andreja Guzej, predsednik
OO SLS Vojnik Marjan Kovačter župan Beno Podergajs

Jure Vovk, foto: J.Vovk
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Natečaj za mlade Evropejce,
ki se bodo udeležili podelitve Nobelove nagrade
EU je razpisala natečaj risb in pisnih prispevkov mladih, starih od 8 do 24 let, od katerih bodo štirje zmagovalci povabljeni na slovesnost ob
podelitvi Nobelove nagrade za mir za leto 2012 v Oslu. Ta natečaj je organiziran v partnerstvu z Evropskim mladinskim forumom.
Štirje zmagovalci bodo na povabilo predsednikov Evropskega
sveta, Evropske komisije in Evropskega parlamenta skupaj z
uradno delegacijo Evropske unije potovali v Oslo na podelitev
letošnje nagrade za mir. Predsedniki Van Rompuy, Barroso in
Schulz so ob razpisu natečaja izjavili, da „Nobelova nagrada za
mir za leto 2012 ni le priznanje preteklim dosežkom Evropske
unije, je tudi spodbuda za prihodnost. Naša naloga bo vedno
navdihovati naslednje generacije Evropejcev. Zato želimo, da
gredo mladi, ki so podedovali celino miru in bodo odgovorni za
prihodnost Evrope, z nami v Oslo.“
„Nobelova nagrada za mir je priložnost, da se spomnimo na
pomen delovanja civilne družbe in državljanov EU, zlasti mladih,
pri doseganju miru na tej celini. Aktivni mladi ljudje so bili gonilna
sila Evrope, ki je rasla s skupnimi močmi, in močna evropska
mladina je predpogoj za nadaljevanje mirnega razvoja v smeri
združene Evrope,“ je dejal Peter Matjašič, predsednik Evropskega
mladinskega foruma.
„Mir, Evropa, prihodnost: kaj zate predstavlja mir v Evropi?“ To
je vprašanje, zastavljeno mladim v starosti od 8 do 24 let iz EU in
držav pristopnic ali držav kandidatk. Otroci, stari od 8 do 12 let,
naj svoj odgovor ponazorijo z risbo, mladi v starosti od 13 do 24
let pa z besedilom, dolgim največ 120 znakov, v katerem koli od
23 uradnih jezikov EU.
Natečaj bo potekal do 25. novembra do polnoči po
srednjeevropskem času. Evropski mladinski forum bo opravil
predizbor 16 najboljših prispevkov iz posamezne starostne skupine
(8 do 12 let, 13 do 17 let in 18 do 24 let). Žirija bo nato izbrala tri
končne zmagovalce (enega iz vsake starostne skupine), ki bodo za
nagrado potovali v Oslo.
Šestnajst prispevkov starostne skupine od 18 do 24 let, izbranih
v predizboru, bo objavljenih tudi na Facebooku, kjer bo zanje
lahko glasovala javnost. Kandidat z največ glasovi bo povabljen v
Oslo. Skupaj z devetimi drugimi avtorji najboljših prispevkov bo
nato povabljen še v Strasbourg na posebno prireditev, posvečeno
Nobelovi nagradi, ki bo 12. decembra.
December čas pričakovanja in luči.
Naj se prižgo lučke tudi v vaših srcih.
Tiho, brez bliska in groma,
z mirom in srečo.
In z ljubeznijo.
Brez tesnobe in stiske.
V veselju in hrepenenju.
V novem letu si vzemite čas
za tistih tisoč malenkosti,
ki so vam spolzele v večnost.
Želimo se zahvaliti tudi sponzorjem in donatorjem,
ki omogočate, da še vedno lahko sejemo kulturo.
Hvala tudi vam, ki prihajate na naše prireditve.
Prav vsem želimo čudovite praznike in čarobno novo leto,
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo
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Imena zmagovalcev bodo razglašena v tednu, ki se začne 3.
decembra. Zmagovalci se bodo udeležili uradne slovesnosti 10.
decembra in koncerta, posvečenega Nobelovi nagradi za mir, 11.
decembra.
Udeleženci se na natečaj lahko prijavijo in svoje prispevke
objavijo na spletni strani http://www.loveyouthfuture.eu/
peace4eu#sl.
Več informacij:
Spletna stran natečaja Mir, Evropa, prihodnost
http://www.loveyouthfuture.eu/peace4eu#sl
Natečaj na facebooku
https://www.facebook.com/PeaceEuropeFuture
Natečaj na twitterju
www.twitter.com #Peace4eu
Spletna stran Nobelove nagrade za mir
http://nobelpeaceprize.org/

Prosvetno društvo Anton Bezenšek in
Turistično društvo Frankolovo
Vabita na

Novoletno prireditev
„Frankolovčani – frankolovčanom“
V torek, 25. Decembra ob 18. 00 uri v
večnamenski dvorani Oš Frankolovo
Nastopili bodo:
- Moški pevski zbor PD Anton Bezenšek
- Družina Gregorc
- Sekstet Lindek
- Ansambel Te pa te
- Kronika
- Učenci OŠ Frankolovo
V okviru prireditve bo na ogled razstava likovnih
del domačih slikarjev!

Vabljeni !
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Iz vsakdanje Nataše v drzno Tajo
Zgodba Nataše Kveder, »izumiteljice« vsestranskih torbic iz blaga, navdihuje – če je le volja, potem tudi pot ni več daleč stran.
čas. Sploh pa velja, da bolj ko delaš, več
idej se ti poraja. Na koncu pa hitiš že zato,
ker te tako 'firbec muči', kako bo vse skupaj,
ko bo končano, sploh videti.«
Plače petnajstega vseeno ni

»Bilo je pred Miklavžem. Izgubila sem
že drugo službo in enostavno nisem imela
denarja, da bi otrokoma kupila kaj lepega.
Pa sem za mali denar kupila ostanke flisa,
nanje prišila okraske in tako naredila čisto
posebna šala,« se spominja Nataša Kveder.
Šala sta bila zgolj začetek, saj je kmalu v
ostankih videla prikupen predpasnik za
otroke (in ne boste verjeli – tudi za očke),
nakupovalno vrečo, pa vrečko za športno
opremo, peresnico, pas, rutico. Po namigu
prijateljice pa se je lotila izdelave posebnih
pisanih torbic. Največji izum »potepink«,
kot jih je poimenovala, je v tem, da so na
eni strani določene barvne kombinacije,
na drugi pa spet druge. Kar pomeni, da
jo zgolj obrneš na levo ali desno stran, pa
imaš povsem »drugo« torbico. Menjava
torbic glede na toaleto ter s tem živčno
prekladanje dokumentov, ključev in vsega
ostalega v drugo torbico postane le še
neprijeten spomin.

Spomini na čas, ko je izgubila službo in
ko na trenutke ni vedela, kaj naj stori, pri
Nataši niso več boleči. »Nisem karierni
tip, zato je mogoče celo bolje tako,«
pripoveduje diplomantka Fakultete za
organizacijske vede. »Čeprav moram reči,
da še pred tremi leti niti v sanjah ne bi
pomislila, da se bom ukvarjala s šivanjem
torbic, predpasnikov in podobno. Takrat še
hlač nisem zarobila sama. Ni pa vse zgolj
rožnato. Plače 15. v mesecu ni. Tudi nekega
bajnega zaslužka ni. Poleg tega sem 'mala
obrtnica', natančneje sem registrirala o. d.
d. (osebno dopolnilno delo), kar pomeni,
da moram tudi jaz odvajati 25-odstotni
davek. A se tolažim s tem, da na začetku
nikomur ni lahko.«
cArt za »cartanje« duše
Ne samo nadarjenost in izvrstne ideje, k
uspehu doprinesejo tudi sreča in naključja.
Tako je naključje bilo »krivo«, da je Nataša
torbico izdelala za znanko, ki je po »celem
Facebooku« zanjo naredila reklamo. »Prav
preko Facebooka sem prodala največ
torbic.« Preko spleta je spoznala tudi svoje
somišljenice, s katerimi v okviru posebnih
tematskih sejmov cArt predstavlja ročno
delo na stojnicah. Pa ne zgolj zaradi prodaje
same. Tudi zato, da umetnice poklepetajo
med sabo in kupci ali zgolj ogledovalci.
»To vsak potrebuje. Tudi kakšno lepo stvar
si mora od časa do časa privoščiti. Z vsem

tem si 'pocrklja' dušo,« pravi Nataša, ki na
sejmih pogosteje sliši na svoje umetniško
ime Taja.
Iz »delavke« v drzno umetnico
Decembra je Tajo mogoče najti skoraj
povsod. Sejem cArt se bo selil iz ene
blagovnice v Celju v drugo in tudi drugam.
Iz njene stojnice bodo obiskovalcem v oči
skakale pisana krilca, oblekice za punčke,
pa malo drugačna krila, tunike, kape,
rutice, celi kompleti, manjkale ne bodo niti
punčke iz blaga. »Pupke jim pravim. Male
ljubke stvari me od nekdaj privlačijo, zato
tu in tam nastane tudi kakšna igračka.«
Stvarem »tu in tam« so se priključili lični
pasovi za dame, pa posebni, praktični šali,
ki so, podobno kot torbice, na vsaki strani
drugače pisani in igrivi ter tako pripravljeni
za različne priložnosti. Pa torbice za
telefone, dišeče vrečke, in podobno.
Slaba novica in na priv pogled neizhodna
situacija je Natašo povsem spremenila.
Iz običajne, vsakdanje Nataše, ki se boji
za jutrišnji kos kruha, je naredila drzno,
samozavestno umetnico Tajo, ki se zaveda,
da ji ročnih spretnosti in umetniške žilice
ne more nihče odvzeti. Če se ji uresniči
dolgoletna želja, jo bomo kmalu lahko
v Vojniku videvali vsak dan. Njena tiha
želja namreč je, da bi v enem od opuščenih
vojniških lokalov uredila svoj atelje.
Potem bo njena ustvarjalna moč zagotovo
pljusknila celo čez rob sedanje drznosti
in optimističnosti, prepoznavnost mlade
dame pa bo ime občine ponesla še dlje kot
dosedaj.
Rozmari Petek

Ko lahko daš med službo perilo prat
Nasmejana, optimistična mamica je
čedalje bolj zadovoljna s tem, da ima
možnost delati doma, saj se lahko tako bolj
posveti svoji družini. »Ko gresta hčerki v
šolo, imam čas za svoje dejavnosti. Prav
fino je, če si doma. Nenazadnje lahko daš
med 'službenim časom' celo perilo prat.
Kuhanje se sicer najbolj ne obnese, ker
lahko v delovni vnemi pozabiš, da imaš
kaj na štedilniku. Ko prideta domov, pa
se posvetim njima. Zvečer, ko gresta spat,
pa spet zlezem v svoj mali 'atelje',« svoj
vsakdan, ki včasih traja celo do pete ure
zjutraj, oriše Nataša. »Ko začneš ustvarjati,
tako 'padeš not', da enostavno pozabiš na
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Za zeleni razvojni preboj
Točka vseživljenjskega
učenja Vojnik
V petek, 16. novembra 2012, je po večmesečni prekinitvi zopet začela
z delom TVU, Točka vseživljenjskega učenja Vojnik.

Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov,
ko so bili tako zelo večplastni.
V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja
Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje
2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih
skladov.

Delovanje točke je namenjeno:
- svetovanju o izobraževanju odraslih,
- organiziranju raznih izobraževalnih tečajev za občane Vojnika,
- vpisu v programe Ljudske univerze Celje za občane Vojnika.
Točka bo delovala v sprejemni pisarni občine Vojnik vsak drugi
petek od 10. do 11. ure (razpored je objavljen na oglasni tabli).
Vodil jo bo Aleš Štepihar.
GSM: 031 886 161
e-mail: ales.stepihar@lu-celje.si
Vljudno vabljeni!
Ljudska univerza Celje

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani

Od vlade pričakujemo, da bo novo strategijo usmerila v zeleni
razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi
svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti.
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
Umanotera

Nastop mladih glasbenikov
Hladen jesenski dan so v četrtek, 15. 11. 2012, v Vojniku ogreli mladi glasbeniki dislociranega oddelka Glasbene šole Celje, ki so v Kulturnem
domu skupaj z mentorji pripravili prvi letošnji nastop, kateri je privabil številne poslušalce.
Na nastopu se je predstavilo kar 25 mladih solistov, nastopila
je komorna skupina kitaristov in dve pihalni komorni zasedbi.
Nekateri nastopajoči so na veliki oder stopili prvič in svojo nalogo
izvrstno opravili.

Učenci pouk inštrumenta in nauka o glasbi obiskujejo v prostorih
OŠ Vojnik. Že četrto leto zapored tako oddelek živi in oživlja
glasbeni duh tega mesta. Učijo se igranja na flavto, kljunasto
flavto, violino, klavir, harmoniko, diatonično harmoniko, citre in
kitaro.
Metka Lipovšek

Nastopajoči skupaj z mentorji
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Počitnice ustvarjalnice
Občina Vojnik je v želji ponuditi otrokom v času šolskih počitnic
dodatne aktivnosti, med krompirjevimi počitnicami organizirala
ustvarjalne delavnice.

Izdelki zaposlenih OŠ
Vojnik na bazarju za
iskrice v otroških očeh
Zaposleni na OŠ Vojnik sledimo viziji Na naši šoli smo vsi zadovoljni.
Idej, dejavnosti, želja je veliko, žal pa so v današnjem času možnosti
za njihovo uresničitev manjše.
Vizija je v predprazničnem mesecu novembru dobila novo
dimenzijo - DOBRODELNOST.

Otroci in prostovoljke Mladinskega društva Frankolovo
(Katrin Pinter, Nina Kroflič, Nika Gregorc) na delavnicah
Delavnice so potekale na Osnovni šoli Frankolovo, v Centru
ponovne uporabe Vojnik ter v Knjižnici Vojnik. Delavnice so bile
namenjene otrokom vseh starosti, ki svoj prosti čas radi preživljajo
aktivno, ustvarjalno ter družabno. Pri izvedbi delavnice so bile v
veliko pomoč prostovoljke iz Mladinskega društva Frankolovo,
ki so poskrbele za dobro razpoloženje otrok na Osnovni šoli
Frankolovo. Prispevale niso samo dobre volje, ampak tudi svoje
kreativne ideje. Prav tako so k izvedbi delavnic pripomogle
knjižničarke iz Knjižnice Vojnik ter uslužbenke iz Centra ponovne
uporabe.

Zaposleni OŠ Vojnik so ustvarjali za otroke.
Intenzivno so potekale priprave na dobrodelni koncert v
organizaciji Šolskega sklada, katerega namen je financiranje
dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno sestavine
izobraževalnega programa in katerih ne financira ustanovitelj.
Sklad zbira in skladno z načrtom razporeja sredstva za
sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge
projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja
učencev v šoli. Pomembno področje delovanja, ki je v današnjem
času najbolj izpostavljeno, je tudi pomoč učencem iz socialno
ogroženih družin.
Ob pripravah na dobrodelni koncert pa so se tekle tudi druge
dejavnosti.
Zaposleni na OŠ Vojnik so v popoldanskem času sodelovali v
delavnicah, na katerih so ustvarjali praznične aranžmaje, voščilnice,
adventne venčke in priložnostna darilca, ki v prednovoletnem času
krasijo domove. Predsednica šolskega sklada Maša Stropnik in
članice pevskega zbora OŠ Vojnik pa so z nastopom na televiziji
promovirale dobrodelni koncert.
Izdelki izpod rok zaposlenih so namenjeni prodaji na novoletnem
bazarju. Vsa zbrana sredstva od prodaje se bodo nakazala v Šolski
sklad, ki jih bo namenil izključno tistim otrokom in njihovim
staršem, ki potrebujejo finančno pomoč pri nakupu šolskih
potrebščin, plačilih šole v naravi, šolske prehrane, udeležbe na
tekmovanjih, taborih, delavnicah, intenzivnih vajah ipd.

Skupaj z otroki smo barvali, risali, šivali, si izdelali svečnike in
volnene čarovnice ter buče, naprstne lutke, izdelovali smo nakit
ter igrali družabne igre. Veselimo se že naslednjih šolskih počitnic
in vas vabimo, da jih preživite z nami. Zagotavljamo vam, da bo
pestro in zabavno.
Rebeka Dečman

Kljub težkim časom, ki marsikateri družini onemogoča mirno
življenje, se trudimo, da bi otrokom in njihovim staršem olajšali
stiske, ki jih prizadenejo ne le z moralno podporo, temveč tudi s
konkretnimi dejanji. Izdelki za šolski bazar so delček konkretnega.
Lidija Eler Jazbinšek
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Dobrodelni koncert Spet na naši šoli
Na Osnovni šoli Vojnik je naša vizija in želja, da bi po šolskih hodnikih vedno videvali le otroške nasmehe in iskre v očeh, zato smo se člani
Šolskega sklada in celotni kolektiv šole odločili, da ponovimo prireditev »Spet na naši šoli«, ki je bila tudi tokrat dobrodelnega namena.
In tako se je zgodilo. V četrtek, 29. novembra 2012, smo do
zadnjega sedeža uspeli napolniti večnamensko dvorano v Novi
Cerkvi. Naša učenca, Janez in Nika, sta prva stopila na oder, potem
pa so četrtkov večer udarno pričeli domačini, Veseli potepuhi. V
nadaljevanju so večer odlično popestrili še Mladi gasilci, Ženski
pevski zbor OŠ Vojnik, Joškova banda, Vitezi Celjski, Ansambel
Mikola, Ta pravi faloti, Trio Pogladič, Ansambel Stil, šolska
folklorna skupina in folklorna skupina iz Socke, Vesele Štajerke,
Ansambel Klateži in Klavdija Winder Pantner, ki je prireditev
povezovala.
Prav zares, odziv obiskovalcev je bil presenetljiv. In znova se je
pokazalo, da dobrodelnost še kako živi, da si v težkih časih znamo
priskočiti na pomoč, si prisluhniti in stopiti drug k drugemu. Tako
smo že na samem koncertu lahko vsem obiskovalcem sporočili, da
se je tisti dan na račun šolskega sklada prililo kar 4.723,90 €. Znesek
pa je naslednji dan, ko se je na naš koncert še nadvse velikodušno
odzvala družina Uranič, ko smo dokončno lahko prešteli še
izkupiček, pridobljen s prodajo božično-novoletnih izdelkov na
bazarju in ko so nam prinesli denar še iz Gostilne Stolec, ki je
za nas prijazno v predprodaji prodajala vstopnice, še povečal, in
tako lahko z veseljem javnosti sporočimo, da smo z dobrodelnim
koncertom »Spet na naši šoli« za naše otroke zbrali kar 5.550,00
€. Od tega je 2000,00 € Šolskemu skladu namenila Občina Vojnik,
300,00 € so nam namenili člani Liste za razvoj Občine Vojnik,
200,00 € so nam podarili na Petrolu, d. o. o., družina Uranič je
Šolskemu skladu namenila 50,00 €, s ponudbo na bazarju smo
pridobili 290,00 € in s prodajo vstopnic kar 2.710,00 €.
Z nakupom vstopnic, z donacijami in prostovoljnimi prispevki
bomo torej lahko lažje pomagali tistim otrokom ter njihovim
staršem, ki so v finančni stiski. Resnično si ne želimo, da kdo
manjka na zaključni ekskurziji, taboru, tehniškem, naravoslovnem
ali športnem dnevu, v šoli v naravi, da kdo nima vseh potrebnih
šolskih potrebščin …
Dobro je tisto, kar združuje. V četrtek smo združeni pomagali
in tako pripomogli k temu, da bodo otroci, ki so naše največje
bogastvo, vedno z nasmehom na licih hodili po šoli, v šolo in
domov.
Iz srca hvala prav vsem in vsakemu posebej: obiskovalcem,
nastopajočim, celotnemu kolektivu OŠ Vojnik s podružnicami,
članom Šolskega sklada OŠ Vojnik, občinski upravi, županu in
Občinskemu svetu, članom PGD Nova Cerkev, Listi za razvoj
Občine Vojnik, Petrolu, d. o. o., in donatorjem, Gregorju Žibretu iz
Nove Cerkve, družini Uranič, medijem, združenju Sazas, Gostilni
Stolec... skratka, prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu,
da je četrtkov večer »Spet na naši šoli« uspel v vsej svoji veličini.
Maša Stropnik, predsednica Šolskega sklada OŠ Vojnik
Foto: Igor Fenko
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Pogovor z nastopajočimi člani ansamblov
				in skupin, ki še obiskujejo OŠ Vojnik
Veseli potepuhi

O skupini Veseli potepuhi sem se pogovarjala z najmlajšim
članom te zasedbe, klarinetistom Andrejem Marovškom, ki še
obiskuje OŠ Vojnik. V ansamblu na harmoniko igra Nace Vivod,
na bas in bariton Blaž Jakop, kitarske strune ubira Matej Lipičnik,
nazadnje pridruženi član ansambla pa je trobentač Tomaž Glavač.
Na pobudo Andrejevega očeta Branka je skupina nastala pred
enim letom. V sedanji zasedbi pa igrajo tri mesece. Vadijo pri
Nacetu Vivodu doma, in sicer enkrat tedensko.
Zelo radi zaigrajo hitre skladbe. Prva, ki so jo zaigrali skupaj, pa
je bila Kmetič praznuje.
Glasbeni vzor so jim člani ansambla Petka, ker igrajo v enaki
zasedbi, klarinetist Matjaž Vodišek je Andrejev učitelj, prav tako
pa je baritonist Tomi Majcen učitelj Blaža Jakopa.
Dobrodelni koncert v Novi Cerkvi je že drugi takšne vrste, saj
so nastopili že na dobrodelnem koncertu v Žalcu. Pohvalijo pa se
lahko tudi z osvojenim prvim mestom na Dobrna ima talent ter z
osmim mestom na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju na Planini.
Igrajo pa tudi na rojstnih dnevih, krstih, birmah.
Kako ste se počutili, ko ste igrali pred nabito polno dvorano?
Andrej: Poseben občutek, ko smo videli, da gledalci uživajo ob
našem nastopu. Da je bilo res tako, so gledalci potrdili s ploskanjem
med našim igranjem in po nastopu.
Kaj vam je pomenil nastop na dobrodelnem koncertu?
Veliko nam je pomenilo, saj smo z nastopom pomagali svojim
sošolcem.

Mladi gasilci
Zgovorni fantje tria Mladi gasilci pa so sedmošolci OŠ Vojnik.
V tem triu Jure Kovač in Nejc Sentočnik razveseljujeta z igranjem
diatonične harmonike, Matej Ogrizek pa igra na bariton. Prve
skladbe, ki so jih zvadili in skupaj zaigrali, so bile Veseli Ribnčan
Franca Miheliča in Avsenikova Po dekle.
Ko jih povprašam, če kakšno kdaj tudi zapojejo, mi Jure
odgovori: "No, to nam je pa izziv za naprej, saj se nam zdaj glasovi
še razvijajo."
Nastopili so že na televiziji VTV In TVC. Pred tako polno
dvorano pa so nastopili že na koncertu Godbe na pihala Nova
Cerkev.
Kako ste se počutili, ko ste igrali pred nabito polno dvorano ?
Nejc: V redu.
Jure: »Fajn« občutek. Vedeli smo, da nekaj dobrega delamo,
veseli smo bili, ko so nas ljudje ob igranju Nocoj je druga rekla mi
nagradili s ploskanjem.
Matej: Zelo super, ko so ploskali med našo skladbo.
Kaj vam je pomenil nastop na dobrodelnem koncertu?
Matej: Da pomagamo, se nam zdi pomembno. Z glasbo tudi
lahko povemo, da nam ni vseeno za stiske drugih.

Folklorna skupina OŠ Vojnik

V narodnih nošah in s plesom pa so svoj delež k uspelemu
dobrodelnemu koncertu prispevali tudi plesalci Folklorne skupine
Oš Vojnik pod mentorstvom prof. Milanke Kralj.
Folklorno skupino, v kateri plešejo učenci in učenke od 6. do 9.
razreda, sestavlja 6 parov in en muzikant.
Zaplesati znajo že 3 zahodnoštajerske splete. Pred njimi pa je
nov izziv. Pripravljajo že prvi vzhodnoštajerski splet.
S spleti so nastopili na šolskem koncertu pevskih zborov, v
Špesovem domu, v bolnišnici v Vojniku, v Društvu za celiakijo
ter na Češkem.
Kaj vam je pomenil nastop na dobrodelnem koncertu?
Veseli smo bili, da smo lahko s plesom popestrili koncert in s
tem pripomogli k skupnemu cilju: »Pomagati sošolcem.«
Lidija Eler Jazbinšek,
foto: Igor Fenko
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Mreže 2 - Delavnica
s predstavniki Sveta
staršev

Obisk tovarne Vivapen in
zbirnega centra
odpadnih surovin

V mesecu novembru smo v okviru projekta Mreže 2, ki ga izvajamo to
šolsko leto v našem vrtcu, izvedli delavnico s predstavniki Sveta staršev.
Tema delavnice je bila »SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA S STARŠI«.

Podjetje Vivapen je s skoraj 45-letno tradicijo na trgu prepoznavno
po dobrih poslovnih odnosih in inovativnih idejah. Da gojijo spoštljive
odnose do ljudi, smo ugotovili že ob prisrčnem sprejemu. Popeljali so
nas skozi proizvodnjo.

Delavnica - sodelovanje in komunikacija s starši
Na delavnici smo se dotaknili nekaj ključnih vprašanj, s
katerimi bi lahko dobili povratno informacijo o zadovoljstvu
naših uporabnikov. Delavnica se je razvila v konkretno debato
in izmenjavo izkušenj ter nabor številnih novih in pozitivnih
predlogov s strani staršev.
Na povabilo se je odzvalo veliko število predstavnikov Sveta
staršev Vrtca Mavrica Vojnik. Po končni evalvaciji smo zaključili,
da je takšno sodelovanje pomembno in potrebno v današnjem
času, ko je naravnanost vizije vrtca usmerjena v sodelovalno
kulturo med strokovnimi delavci vrtca in starši.
Menimo, da je komunikacija med starši in strokovnimi delavci
vrtca ključnega pomena za zadovoljstvo naših malčkov. Z izvedbo
takšnih delavnic se prenos informacij in nabor novih zamisli
pozitivnega sodelovanja samo še izboljšuje.
Katja K. Grosek

Dinos
Podjetje Vivapen je s skoraj 45-letno tradicijo na trgu
prepoznavno po dobrih poslovnih odnosih in inovativnih
idejah. Da gojijo spoštljive odnose do ljudi, smo ugotovili že
ob prisrčnem sprejemu. Popeljali so nas skozi proizvodnjo.
Nismo si predstavljali, da so za mala pisala potrebni tako veliki
stroji. Njihova pisala smo preizkusili tudi v slikarski delavnici s
slikarjem Rokom. Razveselili smo se darila. Vsak je dobil nalivno
pero, flomastre in bombice.
V neposredni bližini je zbirni center industrijskih surovin Dinos,
kjer se nismo mogli načuditi velikim kupom plastike, stekla,
železa, različnih vrst papirja, skratka vsega, kar se v industriji da
predelati in ponovno uporabiti. Sedaj se še bolj zavedamo, kako
pomembno je ločevanje in zbiranje odpadnih surovin. Seznanili
smo se tudi s pomenom imena DINOS, ki pomeni Dajmo Industriji
Nazaj Odpadne Surovine.
Ida Grobelnik

Želimo si in želimo vam toplih objemov, odprtih dlani,
prijaznih besed in dovolj časa za drug drugega.
Otroci in zaposleni Vrtca Mavrica Vojnik
26

Ogledalo, številka 91, 18. december 2012

Obisk Sorževega mlina
in kmetije Sivka v
Novi Cerkvi

Šole in vrtci

Tek podnebne solidarnosti
V Sloveniji tudi v novem šolskem letu ponovno gradimo krog
solidarnosti okoli planeta Zemlje. Tako tudi na POŠ Nova Cerkev
nadaljujemo projekt Slovenske Karitas, v katerem poudarjamo
posledice podnebnih sprememb za ljudi, še posebej za prebivalce
držav v razvoju.

Vzgojno delo v našem vrtcu temelji na spoznanju, da bogato
in spodbudno okolje omogoča otroku izkušnje, ki ga spremljajo pri
vseživljenjskem učenju.

Kmetija Sivka
Med prizadevanji za kakovost življenja otrok spadajo različna
srečanja z različnimi ljudmi, njihovim delom ter vrednotami iz
preteklosti.
V okviru projekta "V babičini kuhinji" smo obiskali domačijo,
ki se zliva z naravo in je kot droben kamenček naravnega mozaika.
To je Samčeva domačija, ki ohranja dediščino svojih prednikov.
Pričakal nas je prijazen gospod Oton, ki nam je razkazal prelepo
naravo, katero obogatijo živalce, ki kar čakajo na nežno otroško
dlan. Ogledali smo si žago, najbolj pa nas je pritegnil mlin, ki nam
je nudil toliko doživetij. Prisluhnili smo žuborenju vode, vsak
otrok pa je stresel prgišče zrnja v mlinske kamne in sledili smo
mletju ter pričakali moko ob škafu. Občutili smo drobne delčke
moke, ki so nas ščegetali po noskih.
Da pa bi svoja spoznanja utrdili, smo obiskali še kmetijo Sivka.
Na tej domačiji je doma naš prijatelj Matjaž. Ogledali smo si živali,
potrobili s traktorjem ter hranili živali. Da pa je bilo doživetje
popolno, smo namolzli mleko, katerega smo skuhali. Okrepčali
smo se s slastno salamo in priboljški.

Tek podnebne solidarnosti učencev POŠ Nova Cerkev
V okviru oddelka podaljšanega bivanja smo na POŠ Nova
Cerkev 7. 11. ponovili Tek podnebne solidarnosti.
Tokrat smo se nanj še posebej pripravili. Pred izvedbo teka smo
z učenci temeljito premislili in se pogovorili o skrbi za okolje,
podnebnih spremembah ter o življenju otrok v manj razvitih
državah. Učenci so imeli kar nekaj zamisli, kako bi lahko sami
pomagali in spremenili svet na bolje. Med predlogi, s katerimi so
se vsi strinjali, je bilo ločevanje odpadkov, varčevanje z elektriko
in vodo, s katerimi bi skupaj zmanjšali vpliv na podnebje,
vsesplošno sprejet predlog pa je bil, da bi kar sami odpotovali v
Afriko in pomagali vrstnikom. Seveda so se strinjali, da lahko z
njimi odpotuje tudi kakšen starš. Ko smo o teku dobro premislili,
smo si izdelali še »drese«. Na majice smo poleg štartne številke
zapisali tudi namen teka. Tokrat smo tekli proti revščini sveta. Teka
se je udeležilo 28 učencev, ki so bili zelo uspešni, saj so skupaj
pretekli kar neverjetnih126 km 210 m. Rezultat je daleč presegel
izid majskega teka. Takrat smo, če se še spomnite, pretekli dobrih
37 km.
Učenci s svojo odkritosrčnostjo in iskrenim razmišljanjem
opozarjajo na to, da lahko res čisto vsak posameznik na svoj
način, pa čeprav zelo skromen, pripomore k izboljšanju sveta okoli
sebe. Potrudimo se tudi mi; naj postane razmišljanje v smeri »Kaj
pa lahko jaz naredim, jaz pa res ne morem ničesar spremeniti«
preteklost. Mi, mali junaki OŠ Vojnik, zmoremo čisto vse!
Vesna Kotnik

V zavetju Sorževega mlina
To je srečanje s svetom, ki se počasi izgublja. Je priložnost
za bogato doživljanje in utrjevanje vrednot, ki nas povezujejo z
dediščino naših babic in dedkov.
Otroci z Romano Suholežnik in Nino Stanič

POJASNILO K PRISPEVKU OB PRAZNIKU OBČINE
VOJNIK – Optimizem in pripravljenost za skupno dobro (št.
90)
Občinski svet Občine Vojnik je na predlog Komisije za
volitve, imenovanja in mandatna vprašanja letos potrdil 6
prejemnikov občinskih grbov, med njimi je Jože Korošec
prejemnik bronastega vojniškega grba. Gospod Korošec
omenjenega priznanja na osrednji prireditvi ob prazniku, v
četrtek, 4. oktobra 2012, ni želel sprejeti, saj je mnenja, da si
zasluži žlahtnejše priznanje.
Tjaša Podergajs
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Pismo mojemu
			osemletniku
Devetošolci OŠ Frankolovo so v okviru naravoslovnega dne pisali
pismo svojim mlajšim prijateljem oz. bodočim osnovnošolcem. V njem so
izražali svoja doživetja in napotke, ki jim bodo pomagali, da se bodo
lažje soočali z izzivi, ki jih še čakajo v prihodnosti.

Sem Monika in hodim v 9. razred Osnovne šole Frankolovo. V
tej šoli se boš veliko zabaval in tudi veliko naučil. Šola ni preveč
stroga in učitelji so prijazni. Če boš potreboval kakšno pomoč, se
obrni na učitelje, ki ti bodo z veseljem pomagali. Priporočam ti, da
se držiš šolskih pravil, saj so namenjena tvoji varnosti in varnosti
drugih. Uživaj v osnovni šoli in imej čim več lepih trenutkov.
Monika Majcen

Moje ime je Klavdija. Učitelji na naši šoli so zelo prijazni in
nas spoštujejo. Šola je zelo velika. V prvem razredu se boste več
igrali, kot smo se vsi. Imela se boš lepo, če boš pridna, ne boš
kršila pravil in se prepirala s prijatelji. Bodi vesela, da si v prvem
razredu, saj boš čez nekaj let že dobivala ocene. Učilnice v šoli
so velike in lepo urejene. Prosim, ne uničuj šolske lastnine, saj
te potem ne bodo več spoštovali. Želim ti veliko uspeha v šoli in
bodi pridna.

Čaroslovje na OŠ Frankolovo
Težko pričakovana Noč branja se je tokrat zgodila v petek, 26., in
soboto, 27. oktobra. Ker je datum sovpadal z nočjo čarovnic, smo ji
dali naslov Čaroslovje. Učenci so prebirali knjige o čarovnici Jurki Burki,
o vilinskem svetu, fantazijskih bitjih in še čem, kar spodbuja otroško
domišljijo.

Bučevanje
Vsej literaturi pa je bila skupna vrednota, ki je izhajala iz vsebine
in o kateri so se učenci pogovarjali najprej doma, nato pa še na
noči branja v skupini s sošolci.
Ker pa Noč branja ne pomeni le prebiranja knjig, ampak tudi
druženje, promocijo vrednot, razvijanje kreativnosti, jezikovnih
zmožnosti, kritičnega mišljenja, smo učitelji pripravili zanimive
aktivnosti. Učenci so sodelovali v delavnici Bučevanje, pripravili
predstavo za sodelujoče o Jurki Burki, z veseljem pripravili
čarobne napitke in se zabavali ob "strašljivem" sprehodu z lučkami
po šoli. Sledilo je branje v "spalnicah".

Klavdija Kračun

Sem Tjaša in hodim v 9. razred. V razredu se dobro razumemo,
skupaj smo že veliko doživeli. Vsak dan se smejimo, zabavamo in
tudi učimo. Učitelji so včasih strogi, imamo pa najboljšo kuharico.
Šola je lepa, imamo lepe učilnice, manjka nam samo nekaj opreme
v telovadnici.
Tjaša Štante, Suzana Šafarič

Vesele praznike in srečno 2013!

Jurka Burka na OŠ Frankolovo
Naslednji dan smo pričeli z razgibavanjem z učiteljico joge
Veroniko Bevc, ki nas je dodobra predramila. Nadaljevali smo
z angleškimi delavnicami in peko peciva, vmes pa pripravili še
jajčni namaz za malico. Vsa hrana je bila odlična, saj so jo učenci
pripravljali sami, zato je tudi bolj teknila.
Ob slovesu smo se že pogovarjali o naslednji Noči branja in
njenih vsebinah.
Suzana Šafarič
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Obdarjanje 2012 topli objemi v Novi Cerkvi

Ustvarjali smo objemčke II
V življenju se nam lahko zvrsti veliko lepih dogodkov in veliko
značajskih potez, ki nam pomagajo vzgajati. Nehote, vendar resnično.

Tudi letos smo učenci OPB sodelovali v srčni akciji Obdarjanje 2012.

Objemčki
Ustvarjali smo mehke objemčke iz pene in jih porisali z
različnimi motivi, nekateri objemčki so imeli rokavičke, drugim pa
smo narisali prste, deklice pa so si nalakirale še nohte. Objemčke
smo si nadeli okoli vratu, nekaj smo jih poslali v Ljubljano na
ocenjevanje, nekaj pa jih bomo podarili v lokalnem okolju in s tem
polepšali praznične dni tistim, katerim bodo namenjeni.

Ustvarjalci objemčkov
Učenci OPB in mentorici Petra Ofentavšek in Vesna Kotnik

PRISRČNO VABLJENI NA ČAROBNO
POPOLDNE, KI SE BO ODVILO V SREDO,
19.12.2012, OD 17.00 ure dalje v atriju VRTCA
MAVRICA VOJNIK. Otroci bodo uživali ob
pripravljeni lutkovni igrici, petju zborčka in nastopu
mažoretk, starši pa bodo na pripravljenih stojnicah
zagotovo našli kakšno darilce za najbližje. Obiskale
nas bodo tudi vile in škratje.
OTROCI IN ZAPOSLENI VRTCA MAVRICA VOJNIK

Čarobne škratice
Če lahko čutiš sočloveka in mu ponudiš roko, ko to rabi ali
ko ti čutiš. To je vrednota, ki jo rade krepimo tudi pri malih
nadebudnežih v našem vrtcu.

Objemčki za otroke v bolnišnici
Zato smo se skupaj odločili, da polepšamo dni otrokom, ki bodo
praznični čas preživeli v bolnišnici. Skupaj z Martinovo mamico
smo izdelali čarobne škratice, ki bodo prisluhnile njihovim željah
in jih bodrile ob njihovih stiskah.
Otroci z Romano Suholežnik in Nino Stanič

Spoštovane občanke in občani
Želimo vam vesele božične
praznike ter zdravo, srečno in
uspehov polno leto 2013.
Socialni demokrati
Občinski odbor SD Vojnik
sd.vojnik@gmail.com
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Rajsko otroštvo

Babice na obisku

Starše in učitelje OŠ Frankolovo je prevzelo in navdušilo predavanje
Viljema Ščuke z naslovom »Rajsko otroštvo - peklensko mladostništvo«.

Tudi letos smo se v Vrtcu Mavrica aktivno vključili v projekt Turistične
zveze Slovenije »Z igro do prvih turističnih korakov – Potujete z jezikom.«

Predavanje Viljema Ščuke
Gospod Ščuka je zdravnik, specialist šolske medicine in
psihoterapevt z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki in
mladostniki. Prav to je podlaga, da človeka obravnava celostno in
raziskuje njegove telesne, čutne ter čustvene odzive, upoštevajoč
človekov temperament, značajske lastnosti in njegov način
razmišljanja, da bi posameznik lažje dojel sebe, lasten način
življenja in morebitne motnje zdravja kot posledico neustreznega
odnosa do sebe in okolja.
Iz te njegove skrbi za prihodnje generacije in predanosti delu
je nastal projekt »Brez megle v glavi«. Vanj so bili prostovoljno
vključeni številni učitelji, mentorji ter osnovnošolski otroci in
mladostniki v srednjih šolah. Država za takšne projekte sredstev
ne namenja, ker ne vidi potrebe po takšnih oblikah izobraževanja,
ki posamezniku dajejo moč in nadzor nad svojim delovanjem in
izražanjem. Ves projekt je zajet tudi v knjigi z istim naslovom, ki
jo je vredno prebrati.
Gospod Ščuka opozarja, da smo Slovenci resnično zaspali in
nas očitno zanima le še zaslužek ter trošenje. Taki smo postali kot večina Evropejcev, ki so v EU. Poslanstvo v projektu »Brez
megle v glavi« pa je prav v vztrajanju in dovolj glasnem širjenju
pristopov do problemov mladih, ki so:
• ozaveščenost sebe,
• doživljanje trenutnega dogajanja,
• vrednotenje tega dogajanja,
• ustvarjalno sporazumevanje,
• samostojno (svobodno) odločanje,
• prevzemanje odgovornosti za sprejete odločitve.
Če bomo mlade naučili, da bodo sami obvladovali te zmožnosti,
smo jim ponudili več kot katera koli šolska ali vzgojna ustanova
(Ščuka, Brez megle v glavi: poročilo, 2010).
Suzana Šafarič

Babice so predstavile svoje najljubše recepte.
V naši skupini smo med drugim pozornost posvetili temu, kako
so ljudje kuhali in pekli nekoč. Da bi to izvedeli iz »prve roke«,
smo v vrtec povabili babice. Le-te so s seboj prinesle enega izmed
svojih najljubših receptov, ki so nam ga nato predstavile.
Ves čas je bilo v naši igralnici prijetno vzdušje, drug drugemu
smo prisluhnili. Ena izmed babic nas je presenetila s pravimi
domačimi piškoti, druga babica nam je pripravila jabolčni zavitek,
mi pa smo jih pogostili s čajem.
Naše druženje je trajalo uro in pol. Bilo je zanimivo, predvsem
pa nepozabno.
Dušanka Krančan,
Vrtec Mavrica, enota Frankolovo

Novo leto je tiho vabilo, da bi bil ta svet lahko lepši,
če nekomu nekaj podariš.
Ta svet je lepši, če nekoga rad imaš, če stisneš roko
komu, ki ga kaj teži.
Ta svet je lepši, če trosiš srečo med vse ljudi.
Mirne in blagoslovljene božične praznike,
prijetno praznovanje ter varno vožnjo,
obilo zdravja, sreče, strpnosti, medsebojnega

So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti na katerih se
marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

razumevanja in uspehov v

Učenci in učitelji OŠ Vojnik vas vabimo na
prireditev ZIMSKA PRAVLJICA v KD Vojnik, v
sredo, 19. 12. 2012, ob 17. uri.

vam občanke in občani želi

VLJUDNO VABLJENI!
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letu 2013
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
OBČINE VOJNIK

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
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1. JAVNI POZIV ZA PONUDBO SPOMINKOV TER POSLOVNIH, PROMOCIJSKIH IN
PROTOKOLARNIH DARIL

Uradni del

JAVNI POZIV ZA PONUDBO SPOMINKOV TER POSLOVNIH,
PROMOCIJSKIH IN PROTOKOLARNIH DARIL
(povabilo k prijavi)
Vsebina povabila:
1. Uvod
2. Predmet zbiranja ponudb
3. Pogoji za prijavo
4. Merila za izbor
5. Pogoji sodelovanja
6. Postopek izbire
7. Sklenitev pogodbe
1.
UVOD
Društvo »Raznolikost podeželja« kot prijavitelj in nosilec projekta
»Promocija blagovne znamke Friderik & Veronika« zbira ponudbe
za vključitev lokalnih spominkov različnih ponudnikov z območja
LAS Društvo »Raznolikost podeželja« (v nadaljevanju društvo) v
ponudbo turističnim subjektom na območju.
Hkrati zbira ponudbo za poslovna, promocijska in protokolarna
darila območja (v nadaljevanju darila).
Cilj zbiranja ponudb je identifikacija in izbor lokalnih spominkov in
daril ter pomoč ponudnikom pri trženju le-teh.
S tem bomo prispevali k promociji lokalnega okolja, njegove
ponudbe na področju spominkov in daril, pa tudi k povečanju
prihodka ponudnikov.
2.
PREDMET ZBIRANJA PONUDB
Predmet zbiranja ponudb so:
- spominki,
- poslovna darila,
- promocijska darila in
- protokolarna darila.
Izdelani naj bodo predvsem iz lokalnih surovin ob upoštevanju
lokalne dediščine in lokalnih zgodb. Zaželene so ponudbe za tri
vrednostne stopnje:
1. vrednost do 5 EUR,
2. vrednost od 6 do 20 EUR,
3. vrednost nad 20 EUR.
3.

POGOJI ZA PRIJAVO

3.1. Prijava na javni poziv
Postopek se prične z vlogo ponudnika oz. ponudnikov za ocenitev
izdelka oziroma skupine izdelkov.
Obrazec za vlogo je del poziva in mora vsebovati:
- ime in priimek (firmo, če gre za pravno osebo) ponudnika oz.
ponudnikov,
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- točen naslov,
- davčno številko,
- poštno številko in kraj bivanja/sedeža,
- številko telefona,
- poimenski seznam izdelkov, z zaporednimi številkami označene
izdelke in
- krajšo tekstualno predstavitev izdelkov.
3.2. Ocena ustreznosti izdelka
Glede na oceno izdelka oz. skupine izdelkov izda komisija mnenje,
da izdelek sodi med primerne izdelke v eno izmed zvrsti iz točke 2.
Izdelki, ki pridobijo pozitivno mnenje, so s strani društva promovirani
kot primerni za spominke in darila na njegovi spletni strani, prav tako
pa priporočeni turističnim in poslovnim subjektom za njihova darila.
3.3. Posebni pogoji
Pred plasiranjem na trg bo izbranim ponudnikom predstavljen
program, način in pogoji sodelovanja.
4.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

MERILA ZA IZBOR
Merilo kakovosti (ocenjuje se celovita kakovost izdelka in ne le
tehnološka)
Merilo materiala (zaželena in priporočena je uporaba lokalnih in
naravnih materialov)
Merilo kulturne dediščine (komisija posebej pozitivno obravnava
izdelke in dejavnosti, ki pomenijo prenos in nadaljevanje
dediščine lokalnega območja)
Merilo celovitosti izdelka (pri tem se upošteva njegova celovita
pojavnost in opremljenost z zgodbo, vezano na lokalno območje,
oz. s sporočilom, ki ga želi ponudnik posredovati)
Merilo aplikativnosti izdelka (oblikovanje novih funkcionalnih
povezav)
Merilo likovno-estetskih, umetniških oz. oblikovalskih prvin

5. POGOJI SODELOVANJA
Prijava mora vsebovati:
- ponudbo in podatke o ponudniku (OBRAZEC-1),
- izdelek, ki je predmet prijave na ta javni poziv
- dokazilo o registraciji ponudnika (sodni register, obrtno
dovoljenje, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, druga ustrezna dovoljenja glede na dejavnost).
Rok za zbiranje ponudb je 4. 1. 2013 do 12. ure.
Ponudniki lahko ponudbe dostavijo osebno ali pošljejo priporočeno
po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do navedenega datuma in
ure.
Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov:
Društvo »Raznolikost podeželja«, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje,
z označbo »SPOMINEK«. Kontaktna oseba je Primož Kroflič, primoz.
kroflic@ce.kgzs.si, tel. 03/490 75 81. Pri njem lahko zainteresirani
dobijo dodatne informacije.

Uradni del
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6. POSTOPEK IZBIRE
Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija v sestavi 1 predstavnik
UO LAS, 1 predstavnik članov LAS, 1 predstavnik oblikovalske
stroke, 1 predstavnik s področja trženja in 1 predstavnik s področja
umetnostne zgodovine bo pri izbiri upoštevala samo ponudnike, ki
bodo izpolnjevali pogoje iz javnega poziva.
Komisija bo ponudnike o izboru obvestila v roku 30 dni od roka za
oddajo ponudbe.
7. NAGRADE:
Komisija
bo
med
prispelimi
najboljše in jih nagradila za:
1. mesto s 500 EUR,
2. mesto z 200 EUR in
3. mesto s 100 EUR.
Zneski so v bruto vrednostih.

prijavami

ocenila

tri

8. SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudniki morajo v roku 30 dni od obvestila o izboru izdelka
v ponudbo spominkov in daril društva pristopiti k podpisu pogodbe o
sodelovanju pri trženju spominkov in daril.
Društvo »Raznolikost podeželja«mag. Andrej Flis, predsednik
Pojasnitev pojmov:
SPOMINEK je vsak predmet, izdelek ali spoznanje, ki nam predstavlja
posebnost naravnega okolja in ustvarjalne značilnosti vsakdanjikov
in praznikov prebivalcev dežel, pokrajin, dolin, mest, vasi, tudi
posebnosti, ki nam jih ponujajo v muzejih, naravnih parkih,
turističnih centrih idr. Vse te predmete, izdelek, drobne pozornosti
in (ali) darila ponesemo v svoja domača, primarna kulturna okolja,
kjer nam pomenijo nova spoznanja o deželah in okoljih, ki smo
jih obiskali, spominjajo nas na prijetna doživetja in utrjujejo nova
spoznanja ali pa nam celo omogočajo nova odkritja na področjih
prehranjevanja, oblačenja, skrbi za lastno zdravje ali oblikovanje
kakovostnega bivalnega okolja. Odpirajo nova znanja, razvedrijo s
svojimi zvočnimi sporočili, ali so le drobne pozornosti, s katerimi
smo razveselili prijatelje ob vrnitvi domov. Paleta spominkov je
zelo pestra, torej raznolika, tako kot smo raznoliki ljudje, naše želje,
predstave, vrednote in cilji, ki si jih predstavljamo kot turist.
SPOMINKARSTVO je dejavnost načrtovanja, izdelovanja in na drugi
strani tudi zbiranja spominkov. Dejavnost ima torej svoje ustvarjalne,
zaposlitvene, ekonomske in tudi izobraževalne učinke in pomene.
Predmete in izdelke, ki nastajajo v okviru spominkarske dejavnosti,
imenujemo spominke. V Sloveniji se pogosto še uporablja izraz

turistični spominki, ki pa je neprimeren, saj ozko označuje le
opredmetenje spominov na turizem. Tudi v tujini se uporablja izraz
spominki – souvenirs.
Med skupino poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril ni
kakšnih ostrih meja. Razlike lahko opredelimo zgolj glede na
poslanstvo, ki ga darilo opravlja, in na način, kako in komu ga
izročimo.
POSLOVNA DARILA so darila, ki jih podjetje podari svojim poslovnim
partnerjem kot znamenje poslovne pozornosti, dobrodošlice ali
zahvale za uspešno poslovno sodelovanje. So del medsebojne
poslovne komunikacije in dobrih poslovnih odnosov. Poslovna darila
so aktualna vse leto, glavna sezona pa je proti koncu leta, ko darila
predstavljajo simbolično pozornost, s katero se želi podjetje zahvaliti
svojim poslovnim partnerjem za uspešno poslovno sodelovanje v
iztekajočem se letu in nakazano upanje za ohranitev in poglobitev
dobrih poslovnih odnosov.
PROMOCIJSKA DARILA so darila, ki sodijo v nižji cenovni razred.
Podjetje jih množično podarja potrošnikom ter tudi poslovnim
partnerjem. Po kriteriju, komu jih podarja, ločimo množična in
osebna promocijska darila. Ta darila imajo pogosto subtilno natisnjen
logotip in/ali slogan. Množična promocijska darila se uporabljajo
za najširšo predstavitev podjetja, blagovne znamke ali konkretnega
izdelka ciljnemu segmentu potrošnikov in za pridobivanje njihove
naklonjenosti. Osebna promocijska darila pa se podarjajo poslovnim
partnerjem predvsem v reklamne namene, pri čemer je poudarjena
težnja po vzpostavljanju in ohranjanju dobrih poslovnih odnosov.
Vsebinsko se ti dve vrsti poslovnih daril med seboj ne razlikujeta.
Gre samo za različno raven poslovne komunikacije in zaradi tega
različno poimenovanje daril.
PROTOKOLARNA DARILA so darila, ki so del najrazličnejših
protokolov (državni, mestni, cerkveni, poslovni, diplomatski...).
Ta darila imajo v ustaljeni protokolarni praksi obiskov pomembno
vlogo, saj gre za skoraj ritualni obred izmenjave daril, ki morajo s
svojimi značilnostmi predstavljati deželo darovalca. Nujno je dobro
poznavanje protokolarnega bontona; načina posredovanja ali predaje
darila. Darilo mora biti prvovrstno; kvalitetno in reprezentativno, pri
čemer denarna vrednost darila ni v ospredju. Darilo se izbere glede
na pomen dogodka in glede na funkcijo prejemnika darila. Načeloma
mora biti darilo slovenski izdelek. Ponavadi se izbere izdelek iz
zakladnice kulturne dediščine ali pa delo umetnikov in oblikovalcev.
Citirani viri:
dr. Janez Bogataj: Strategija spominkov in organizacijsko poslovni
model produkcije in distribucije spominkov v tržno znamko
slovenskega turizma, 2008
dr. Janez Bogataj: Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih
daril, 1994

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
objavlja
JAVNI POZIV - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013 V SAVINJSKI REGIJI.
Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih izobraženih brezposelnih oseb v Savinjski regiji.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
Rok za oddajo vlog za udeležence v projektu je PONEDELJEK, 7. januar 2013.
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Miklavžev sejem
Tradicionalnemu Miklavževemu sejmu v Novi Cerkvi dajo poseben
pečat tudi otroci obeh podružničnih osnovnih šol.

Planinski pohod
				na Stolpnik
Prvega decembra smo planinci POŠ Socka odšli na drugi planinski
pohod v tem šolskem letu. Osvojili smo Stolpnik. Bil je pravi zimski
pohod.

Voščilnice otrok POŠ Nova Cerkev
Miklavžev sejem je v Novi Cerkvi potekal 2. decembra 2012.
Tudi letos so otroci s svojimi izdelki, ki so jih ustvarjali pod
mentorstvom učiteljic, dodali svoj delež ustvarjalnosti.
Učenci POŠ Socka so na Miklavževem sejmu ponudili novoletne
voščilnice, zanimiva reciklirana pisana vedra, žepke iz blaga, ki so
jih napolnili z dišečo sivko, ter namizne dekoracije.
Izdelki na stojnici POŠ Socka

Ob pol devetih zjutraj smo se s kombijem odpeljali do Črešnjic,
nato pa odšli peš proti vrhu. Na vrhu je bilo kar nekaj snega,
pa tudi mrzlo je bilo. Po kratkem postanku smo odšli po poti
proti Stranicam, se za kratek čas ustavili in ogreli v lovski koči
Pri Štepihu, kjer so nas gostoljubno sprejeli in postregli člani
slovenskih motorističnih klubov, ki so kočo najeli za dva dni.
Na Stranicah nas je čakal kombi in ob 13.30 smo se vrnili v
Socko. Pohoda se je udeležilo 11 učencev in spremljevalki Mojca
Trobiš ter Nataša Potočnik. Z nami je bila tudi gospa Darja
Hribernik, mamica našega učenca. Čeprav je bila pot naporna in
včasih kar nevarna, smo vsi uživali, vmes se tudi malo nakepali in
sklenili, da je krasno, ko premagaš strmino in prideš na cilj.

Učenci POš Nova Cerkev pa so stojnico prekrili z raznolikimi,
lepo izdelanimi voščilnicami.

Želimo si osvojiti čimveč vrhov. Brez dvoma nam bo to tudi
uspelo.
Nataša Potočnik, POŠ Socka

Maja Kovačič, učiteljica na POŠ Socka, je povedala: "Ves denar
od prodaje gre v šolski sklad OŠ Vojnik za pomoč socialno šibkim
učencem. Vsem, ki so naše izdelke kupili, se za njihovo pomoč
iskreno zahvaljujemo."
Lidija Eler Jazbinšek

Najboljših in najlepših reči na svetu
ne moremo videti, niti se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem ...
(Hellen Keller)

Da bi se Vam jutra v novem letu
obrnila v lepe in prijetne dni!
Da bi se Vam v miru in veselju
družine zgodil božič!
Iskrene čestitke tudi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti!

Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna
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Za novo leto 2013 želimo najprej vsem doživeto in toplo
praznovanje božiča in novega leta.
Naslednje leto pa zdravja, vsestranske sreče, vsega dobrega
– in uspeha!
Veliko uspešnega, pozitivnega, sodelujočega delovanja!
Za: Liberalna demokracija Slovenije - Občinski odbor Vojnik,
mag. Adolf Videnšek, predsednik

… spraševati, iskati, najti …
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Praznične delavnice

Zdravje v vrtcu

V torek, 27. 11. 2012, je na predmetni stopnji OŠ Frankolovo potekal
tehniški dan. Učenci so ustvarjali izdelke na temo prihajajočih
praznikov. Nastalo je veliko lepih izdelkov, ki jih lahko tudi kupite na
prazničnem sejmu v petek, 7. 12. 2012, v večnamenskem prostoru OŠ
Frankolovo od 15. do 17. ure.

V okviru projekta Zdravje v vrtcu smo kot skupina sodelovali v
natečaju Zdrava prehrana v sodelovanju z Društvom za sobivanje in
Merkatorjem.

O tehniškem dnevu so učenci OŠ Frankolovo zapisali:
Včeraj smo imeli tehniški dan. Pričel se je zjutraj, ko smo se v
razredu razdelili v dve skupini. V moji skupini smo izdelovali in
okraševali srčke, zvezde in kroge iz kartona. Okrasili smo jih z
mahom in raznimi cvetovi. Uporabili smo tudi pištolo za lepljenje.
Bilo je zabavno. Druga skupina je izdelovala čudovite škornje iz
blaga, ki so jih prav tako okrasili. Uporabili so volno in pribor za
šivanje. Nekateri učenci so izdelovali pingvine iz papirja.
Po malici smo v modele srčkov ulivali mavec zmešan z vodo.
Srčki nam niso dobro uspeli, zato smo ponovili izdelavo. Ko
smo končali z ulivanjem, smo pospravili učilnico in nadaljevali z
izdelovanjem venčkov. Jaz sem ga delala s sošolko Nino. Komaj
sva začeli, pa je že zvonilo za konec pouka.
Tehnični dan je minil hitro in lepo. Izdelali smo veliko lepih
izdelkov.
Ines Srebot, 7. razred

Zjutraj smo začeli delati venčke. Najprej smo zvezdico iz kartona
oblepili s selotejpom in krep papirjem. Na sredino zvezdice smo
namazali lepilo za papir. Čez lepilo smo dali mah. Potem smo s
pištolo za lepljenje dodali storže, orehe, želode in druge okraske.
Na koncu smo s trakcem naredili pentljo. Naredili smo res lepe
venčke.
Po odmoru smo z maso vlivali v kalupe srčkaste oblike. Naredili
smo jih veliko.
Eva Čretnik, 7. razred,
foto: Branko Dragar

Izdelali smo knjigo na temo zdravja, ki je vsebovala vse tiste
dejavnosti, ki pripomorejo k ozaveščanju zdravega načina življenja.
In ker smo po mnenju komisije to zelo dobro opravili, smo dobili
nagrado: kuharsko delavnico z Matjažem Kološo, univ. dipl. inž.
živ. tehnologije. Čeprav smo z otroki že velikokrat pripravljali
tople in hladne zdrave jedi, so otroci nestrpno pričakovali izvedbo
delavnice.
Vsi skupaj smo bili veseli, da bomo ponovno izvedeli nekaj več
o pripravi zdrave prehrane.
Tako je prišel g. Matjaž, se nam najprej predstavil, nato pa
pokazal sestavine, s katerimi smo kasneje kuhali. Spoznali smo
trsni sladkor, kokosovo maščobo, tofu, piro, proso, sojino mleko
… Otroci so poimenovali in poskušali prepoznavati jedi, s katerimi
prej še niso bili seznanjeni. Z zanimanjem so se seznanjali in
pokušali sestavine, ki jim prej niso bile tako poznane. Najprej
smo začeli s pripravo sestavin za zelenjavno proseno juho. Otroci
so proso tipali, vonjali in ga na koncu tudi zmleli s posebnim
mlinčkom. Vsak posebej se je lahko preizkušal v kuharskih
spretnostih. Vsi so lahko pripravljali sestavine za pripravo juhe:
rezali zelenjavo, mleli proso in ob tem tudi kaj pokušali.
Ob tem smo pripravljali tudi hladno predjed, ki se imenuje
tofujev namaz z bučkami in porom. Pri tem so otroci sestavine po
navodilu dodajali in le-tega tudi stepali, ob koncu pa ga namazali
na koruzne hrskije. Vse otroke so izredno zanimali novi okusi, ki
so enim šli v slast, drugi pa so jed samo pokusili.
In še za konec - tisto najslajše - sladica: pirin zdrob z lešniki in
s kakavom.
Najprej smo proso skuhali, otroci so počasi mešali, da se je
zgostilo, nato pa smo ga odstavili. Sami so dodajali mlete lešnike,
kakav, trsni sladkor, kokosovo maščobo ter vse skupaj dobro
premešali. Ko smo sedli za mizo in si pripravili pogrinjke ter
začeli jesti, se je slišalo še samo: "Mmm, kako je dobro!"
Strokovni delavki: Katarina Antloga, dipl. vzg.
Martina Gorišek, pom. vzg.
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Miklavževanje v Vojniku

Prvič v vrtec

V Vojniku so ob prazniku sv. Nikolaja oz. Miklavža pripravili
miklavževanje. V sredo, 5. 12., v cerkvi za otroke in v četrtek, 6. 12., v
Špesovem domu.

S 3. septembrom 2012 je v novi Vrtec Mavrica Vojnik prvič stopilo
približno 80 otrok od starosti 11 mesecev naprej.

Miklavž s svojimi spremljevalci
V sredo, 5. 12. 2012, so sodelavci Karitas skupaj s starši pripravili
miklavževanje za otroke v farni cerkvi. Srečanja z Miklavžem in
njegovimi spremljevalci, angeli in parkeljni, se je udeležilo preko
160 otrok. Po uvodnem nagovoru domačega župnika Antona
Pergerja je Miklavž prijazno nagovoril otroke ter pokazal, kako
ga morajo parkeljni, ki predstavljajo to, kar je slabega v življenju,
ubogati, saj v končni fazi zmaga dobro nad slabim. Nato so vsi
otroci dobili enaka darila.

Vrtec skozi otroške oči
Za otroka in tudi njihove starše so se odprla vrata v novi, neznani
svet, ki ga je vsak različno sprejemal, doživljal in se na to odzval.
V želji, da bi bil prehod iz znanega okolja v vrtec čim manj stresen
in da bi bilo prilagajanje na novo okolje prijetnejše, so imeli starši
možnost do postopnega uvajanja otroka v vrtec.
Starši so se s strokovnimi delavci v oddelku dogovarjali o
najprimernejših načinih za prilagajanje otroka na novo okolje v
vrtcu.
In če je v septembru bilo v skupinah videti kakšno solzico na
očeh novinčkov, danes otroci radi prihajajo v vrtec, saj jim je vrtec
postal znano okolje, kjer se dobro počutijo in predvsem veliko
igrajo.
Strokovni delavci vrtca si prizadevamo otrokom omogočiti
prijetno bivanje v vrtcu. Pomembno je, da nam zaupate tudi starši,
saj bomo le tako vsi skupaj lahko sledili enemu cilju, in ta je srečen
in zadovoljen otrok.
Martina Ošlak, svetovalna delavka

Miklavž in angelčki
V četrtek, 6. 12. 2012, pa je Miklavž s svojim spremstvom obiskal
oskrbovance Špesovega doma. S svojim obiskom jim je prinesel
radost in spomine na mladost. Miklavž je obiskal tudi tiste, ki ne
morejo več iz
svojih sob oz.
postelj. Ti so ga
bili še posebej
veseli. Za vse
oskrbovance
je simbolična
darila pripravila
Župnijska
Karitas
iz
Vojnika.
Milena Jurgec

Veselje otrok ob Miklavžu
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Zahvala našim zunanjim
sodelavcem
Iztekajočo jesen so nam s pripravljenostjo pokloniti svoje znanje
in čas popestrili Angelca Premrl, Irena Krajnc (TD Nova Cerkev), Boris
Žerovnik in Koprivnikovi iz Socke, Boris Žerovnik ml. (Zavod za gozdove)
in čebelar Jernej Steničnik.

Tudi ko lopar ne uboga, ostaja Boris Žerovnik nasmejan in za "štose".

V njihovi družbi smo se imeli lepo, ob tem pa se tudi veliko
naučili. Vsem iskrena hvala!

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani:

www.mojaobcina.si/Vojnik

120 palačink na uro Angelce Premrl

Čas, naš merilec življenja, nas neprestano preganja, a dan ima še vedno le 24 ur in leto 365
dni. Ustavimo se za hip! Ustavimo se zato, da bomo ugotovili, da nismo sami, da so ob nas
LJUDJE, ki ne potrebujejo samo materialnih dobrin, ampak tudi prijazno besedo ali pa včasih
samo prijazen pogled, stisk roke ali občutek, da jih razumemo. Sedaj je čas, ko je potrebno
pogledati nazaj, pogledati na vsak dan sproti in na dni v prihodnje, zato smo Vam vsem, ki
ste v tem letu kakorkoli pomagali našim otrokom, da so jim zasvetile lučke v očeh, neizmerno
hvaležni.
Želimo si, da bi nas obdajal mir, da bi znali mirno živeti drug ob drugem in drug z drugim, da bi se spoštovali in bili pošteni
do sebe, do sočloveka, do narave, do življenja.
Naj se Vam, spoštovani, izpolnijo tiste najlepše želje, da bomo lahko nadaljevali delo in da bomo skupaj srečni.
OŠ Vojnik

Kostanjev piknik POŠ Nova Cerkev
Že kar tradicionalen piknik pri Langerškovih nam je tudi letos polepšal jesen.
V sončnem jutru smo se povzpeli na bližnji hrib Rožni vrh, vmes
nabirali gozdne plodove in opazovali pokrajino. Na vrhu so se nam
pridružili še učenci iz podružnične šole Šmartno in starejši otroci
Vrtca Mavrica, enote Nova Cerkev.
Na planinski postojanki sta nam prijazna gospodarja domačije
Langeršek napolnila prazne želodčke in namočila suha grla.

Kostanje smo lahko okušali pečene ali pa kuhane, vmes pa smo
jedli še domače bučnice. Nekateri so se lovili, igrali zabavne igre,
petošolci pa so naredili tudi nekaj vaj iz orientacije.
Veseli in polni pozitivne energije smo se vrnili v dolino.
Petra Ofentavšek, POŠ Nova Cerkev

Kostanjev piknik pri Langerškovih
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Dan slovenske hrane
Tudi v letošnjem letu so se vrtci in šole na območju občine Vojnik vključili v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega osnovni
namen je osveščanje javnosti o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, spodbujanje lastnega zavedanja o prednostih uživanja lokalno
pridelane hrane.
temu da nas pri nabavi živil lokalnega izvora na nek način ovirajo
javna naročila, smo ob tej priložnosti vseeno našli način, da smo
za prav ta dan, nabavili živila izven razpisa in tako dobili resnično
domače, lokalne izdelke. Pravzaprav smo nekaj »pridelali« tudi
sami, in sicer – pridne roke naših kuharjev so zamesile kruh in
tako smo se hvalili, da smo spekli »Mavrični« kruh."

Devetošolci so prinesli svoje lončke za mleko.
V vrtcih in šolah na območju občine Vojnik so se letos še
posebej potrudili, da so otroci poleg pridobljenega znanja lokalno
pridelane izdelke tudi zaužili.
S tradicionalnim slovenskmi zajtrkom s toplim mlekom, dišečim
domačim kruhom, maslom, medom in sočnim jabolkom so otroci
naših vrtcev in šol začeli šolski dan v četrtek, 16. 11. 2012.
Da je bil ta dan za otroke poseben so v vsaki sredini poskrbeli
na svoj način.
Tatjana Pungertnik: "V Vrtcu Levček Vojnik smo se letos
posvetili spoznavanju pomena čebel. Tej temi smo posvetili cel
teden. Povabili smo tudi čebelarja, ki nam je predstavil življenje
in delo teh pridnih drobnih bitij, od katerih je odvisno tudi naše
življenje. Čebelarsko društvo Vojnik pa nam je podarilo med.
Na zajtrk smo povabili župnika gospoda Pergerja, gospoda
župana, gospo Mužar ter gospo Jovan. Z otroki smo jim predstavili
prstno igro Panj in čebele in vsi skupaj smo tudi zapeli. Kot je v
navadi, je gospod Perger blagoslovil naš zajtrk. Jutro je minilo v
zelo prijetnem in sproščenem vzdušju."
Mojca Vasle, Vrtec Mavrica: "Na ta dan smo se z različnimi
dejavnostmi pripravljali tudi v našem vrtcu. Strokovne delavke
v skupinah so organizirale vrsto dejavnosti v smislu lokalne
pridelave živil, npr. ogled Sorževega mlina, kmetije, priprava
kruha ipd. V kuhinji pa je priprava na ta dan stekla že približno
mesec dni prej, ko smo pričeli sodelovati z raznimi institucijami, ki
so nam pomagale iskati in kontaktirati lokalne pridelovalce. Kljub

Toplo domače mleko, med, kruh maslo in jabolka- okusna domača hrana
Polona Bastič, prof., vodja šolske prehrane na OŠ Vojnik:
"Učenci so z užitkom pojedli okusno, pristno slovensko hrano,
ki je bila pridelana na bližnjih kmetijah. Mleko je bilo s kmetije
Božnik in Podpečan, kruh so za nas spekli na kmetijah Mesojednik,
Župnek, Goršek, Deželak. Maslo je bilo iz Ljubljanskih mlekarn,
okusen med so pridelale čebele in čebelarji Čebelarstva Steničnik
in Čebelarskega društva Vojnik. Jabolka pa so za nas obrali na
jablanah kmetij Župnek in Kroflič. Posebej bi se še zahvalili
ekološki kmetiji Mesojednik, ki nam je donirala kruh in kmetiji
Božnik za donacijo mleka.
To je hrana, na katero so naša telesa navajena. Je visoke
kakovosti, saj zraste na naših poljih. Bogatejša je z vitamini in
minerali, saj je njena pot od njive do krožnika kratka. Vsi skupaj,
učenci in učitelji, smo ob koncu dneva ugotavljali, da je bila
hrana s kmetij tudi okusnejša. Naš tradicionalni slovenski zajtrk
je imel še to prednost, da kot eko in zdrava šola naše narave nismo
obremenili z odpadno embalažo."
Pa še nekaj misli učencev POŠ Socka:
- Všeč mi je bilo, da smo si ob okusnem zajtrku prižgali še svečke
(Matic).
- Najbolj mi je bilo všeč, da smo lahko jedli našo domačo hrano
(Jaka, Urška).
- Domači kruh je najboljši kruh, še večkrat bi rad jedel takšnega
(Patrik).
- Všeč mi je bilo, da je bila vsa hrana iz naših krajev (Matija).
- Domače mleko je bilo zelo dobro (Urh).
- Tak zajtrk bi imel vsak dan (Darijan).

Priprava kruha
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Sprejemanje drugačnosti in medsebojna pomoč
Teden Karitas nam je bil izhodišče, da smo se pogovarjali o naši medsebojni pomoči in sprejemanju drugačnosti. Ob konkretnih situacijah smo
osveščali, kako si že v skupini med seboj pomagamo in sprejemamo drug drugega takšnega, kot smo, ter se hkrati učimo odgovornega vedenja.
K zbiranju hrane za pomoči potrebne nas je spodbujal tudi plakat, ki so ga izdelali otroci.
Blagoslov venčkov

Z aktivnim sodelovanjem v tej akciji so starši in otroci pokazali,
da jim ni vseeno za stisko bližnjega.
Adventna delavnica nas je z izdelovanjem venčkov vpeljala v
čas veselja, pričakovanja in radosti. V torek, 27. 11. 2012, so se
zbrali otroci s starši in starimi starši. Zadišalo je po sveže nabranem
zelenju. Ob prijetnem in sproščenem druženju so nastajali takšni
in drugačni adventni venčki. Še posebej nas je s svojim obiskom
počastil gospod župnik Anton Perger. Razložil nam je simboliko
adventnih venčkov, katere je tudi blagoslovil.
V prvem tednu decembra smo spoznavali svetega Miklavža kot
velikega dobrotnika in pomočnika ubogih. Trudili se bomo slediti
njegovemu zgledu. Na njegov prihod smo se pripravljali s pesmijo
in pisanjem pisma, v katerem ga bomo povabili medse. Obiskal

nas je na praznik svetega Miklavža, 6. decembra.
Mesec december ja za nas še posebej pomemben, saj poleg
svetega Miklavža pričakujemo tudi rojstvo Jezusa. V vsaki skupini
nas bo k temu spodbujal adventni koledar. Vsak dan bomo v njem
odkrivali nekaj novega in se trudili izpolnjevati adventne naloge.
Enkrat tedensko se bomo združile vse skupine in ob pesmi ter
posebej pripravljeni liturgiji spoznavali skrivnosti Jezusovega
prihoda.
Vrhunec celotnega dogajanja bo v župnijski cerkvi, kjer bomo
skupaj s starši na božični večer ob 17. uri, pripravili otroško
božično mašo.
Z veseljem vas pričakujemo.
Otroci in zaposleni Vrtca Danijelov Levček Vojnik

Dovolite, da se novorojeno dete, ki na zemljo prinaša mir, upanje in
ljubezen, dotakne tudi vašega življenja.
Naj bo ta božja ljubezen z vami v trudu vašega vsakdana, v težavah
in uspehih. Sprejmite to s preprostim srcem in delite božično radost s
svojimi najbližjimi.
Želimo vam obilo božjega blagoslova in zdravja ter vse dobro v
prihajajočem letu.
Vrtec Danijelov Levček

Projekt Varno v nesrečah
Tokrat smo na POŠ Šmartno v Rožni dolini v okviru projekta izvedli evakuacijsko vajo, s katero so nam šmartinski gasilci pokazali, kako moramo
ravnati v primeru požara ali potresa.
Odvijal se je čisto navaden dan … Bili smo ravno pri pouku, ko
smo zaslišali sireno. Takoj smo izpustili vse iz rok ter se počasi
postavili v pare. Mirno smo se pomikali proti izhodu. Hodnik je
bil že cel zadimljen in komaj smo videli stopnice, ki so nas vodile
na prostost. V vsakem nadstropju so bili gasilci in vse se je vršilo
izredno hitro. Zunaj šole nas je gasilec vprašal, če smo vsi, in
na zbirnem mestu smo ugotovili, da manjka čistilka. Gasilci so
prikazali, kako bi pogasili ogenj, ki naj bi izbruhnil. Nato pa so se
odpravili reševat ponesrečenko. Ven so jo prinesli na nosilih in ji
takoj nudili prvo pomoč.
Učenci so dogajanje z zanimanjem opazovali. Gasilci pa so
delovali suvereno in sproščeno, saj pri takem delu za paniko ni
prostora.

Vaja evakuacije

Po končani evakuacijski vaji smo lahko lažje zadihali. Z našo
čistilko je bilo vse v najlepšem redu, zato smo si še malo napasli
oči na zanimivih gasilskih pripomočkih, zaščitni opremi in
gasilskih vozilih.
Gasilci so nam prikazali, kako se gasi s topom. Na srečo smo
namesto ognja zalivali bližnjo zelenico. Učenci so z zanimanjem
opazovali dogajanje, na koncu pa so seveda gasilce lahko tudi kaj
povprašali.
Zahvalila bi se PGD Šmartno v Rožni dolini za pomoč in
čudovito predstavitev. Zaradi teh pogumnih mož in žena se lahko
počutimo varnejše, saj se zavedamo, da lahko vedno pričakujemo
njihovo pomoč!
Maja Drobnič Grosek
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Igralne urice
		v vrtcu Frankolovo

Pravljična urica
Starši in otroci so prisluhnili pravljici.

V šolskem letu 2012/2013 smo v enoti Frankolovo v dopoldanskem
času pričeli izvajati »igralne urice«, ki so namenjene otrokom vseh
treh oddelkov (prvega in drugega starostnega obdobja). Vsebine so
prilagojene letnim časom, tematskim sklopom, trenutnim situacijam
glede na potrebe in želje otrok, starosti ter njihovim sposobnostim.
Poudarek igralnih uric je predvsem na skupnem druženju, spoznavanju
in igri otrok.

Pozno jesenski četrtkov popoldan smo se zbrali v naši igralnici
pri pravljični urici. Starši so pripeljali svoje otroke in želeli tudi
oni poslušati pravljico. Seveda so bili dobrodošli. Povedala sem
pravljico Miška in mesec. Vzdušje so popestrile tudi prižgane
sveče. Po pravljici smo še nekaj časa ustvarjali, risali, rezali in
oblikovali iz slanega testa. Ob igri, pogovoru in druženju smo se
imeli lepo!
Damijana Čretnik, Polona Grum,
Vrtec Mavrica

Prvo igralno urico smo izvedli že v mesecu novembru na temo
»S KNJIGO, TI IN JAZ«. Strokovni delavci smo v igralnicah
in v garderobi pripravili igralne kotičke z ustreznimi sredstvi
(bralno-knjižne kotičke za pripovedovanje, kotičke z različnimi
knjigami, likovni kotiček za ilustriranje) ter poskrbeli za pozitivno
vzdušje. Otroci so imeli možnost vključevanja v različne kotičke
po svoji želji. V njih so se umirjeno izmenjevali. Ogledovali,
prebirali so knjige, drug drugemu so predstavili svojo najljubšo
pravljico, zgodbo, starejši otroci so mlajšim pripovedovali, »brali«
ob ilustracijah, se skupaj z vrstniki in strokovnimi delavci igrali
socialne igre (igre spoznavanja otrok), prisluhnili smešnicam,
šaljivkam, v likovnem kotičku pa so doživeto vsebino zgodbe,
pravljice ilustrirali v zgibanki. Otroci so se skupaj igrali in družili
tudi v stalnih kotičkih.
Dejavnosti, v katere so se otroci vključevali, so otroke sproščale,
povezovale, razvijale občutek varnosti, topline, dajale priložnost
domišljiji, ustvarjalnosti. Otroci so se učili komunicirati, poslušati
drug drugega, biti strpni, predvsem pa odgovorni do mlajših
vrstnikov, gradili so odnose sodelovanja ter razvijali pozitivno
samopodobo.
Uspešno vključevanje v skupino, spodbujanje razvoja pozitivne
samopodobe, razvoj otrokove osebnosti, spodbujanje strpnosti,
dobrih odnosov in komunikacije v medvrstniških skupinah je
temelj, da bodo otroci dobro zaživeli kot posamezniki. Pri tem
pa je zelo pomembna vloga vzgojitelja, da smo s svojim delom,
vedenjem in govorom otrokom dober vzgled, da otroke spodbujamo
v vrstniško igro ter omogočimo spodbudno učno okolje.
… Z mislijo
»Lepa doživetja oblikujejo zdravega in srečnega posameznika.«
(n. a.)
Klaudija Lubej, OE Frankolovo
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Naše sodelovanje
s trgovino Spar
Otroci radi rišejo, ustvarjajo in slikajo.
Ko opazujeva spretne roke otrok in nastajajoče umetnije, ki so
polne otroške radosti in domišljije, dobiva potrditev, da je delo v
vrtcu velik izziv, hkrati pa velika odgovornost.
Ko skupaj opazujemo izdelke, ki se sušijo pred nami, smo
vsi ponosni na svoje delo, zato smo se odločili, da polepšamo
delček trgovine Spar, ki naš trud poplača z likovnim materialom
in povabilom na praznovanje rojstnega dne, kjer se sladkamo in
dobimo kakšno skromno darilce.
Otroci z Romano Suholežnik in Nino Stanič
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Uspešno leto
Društvo upokojencev Vojnik
vojniških upokojencev
Prizadevni predsednik društva Ivan Robačer neguje lepo več kot
desetletno navado. Ob izteku leta povabi vse odbornike društva na
družabni sestanek, kjer ocenijo delo društva v preteklem obdobju.
Tudi letos je bilo tako. Pregledali so aktivnosti
društva ter ugotovili, da že daljše obdobje
število presega 1000 članov. To je v današnjem
času izjemna prednost, saj ni odpadla nobena
aktivnost programa, vsi izleti so bili izvedeni
… To lahko pomeni, da ljudje – člani društvu
zaupajo oziroma jim je program všeč.
Letos je društvo izvedlo tudi tri večje projekte:
•	Volilni občni zbor. Upravni odbor in predsednik so bili
izvoljeni brez glasu proti. Večina je nastopila že tretji ali celo
četrti mandat. »Dobrega konja se ne menja.«
•	Izdali so zbornik ob 60-letnici delovanja društva. Za njih je
bil to zelo zahteven projekt. Redka so društva, ki jim to uspe,
Vojničanom pa že celo tretjič!
•	Dostojno so proslavili 60-letnico ob prisotnosti visokih gostov
v dvorani in šotoru.
Njihovo delo so opazili tudi drugi. Poleg ostalih priznanj so
najbolj ponosni na priznanja KS Vojnik ter na dva županova
nagrajenca. Delo društva je bilo opisano v dnevnem časopisju,
spletu ter reviji Vzajemnost.
Na srečanju so bili skoraj 100 % prisotni odborniki, ki pokrivajo
KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. Po uradnem delu se je
ob kozarčku dobrega vina oglasila harmonika in zadonela lepa
slovenska pesem kot vedno, ko se družijo vojniški upokojenci.
Pisec teh vrstic z veseljem zapiše, da je imel vtis, da je majhna
zamera že pozabljena.
Upokojenski pevski zbor – ponos društva rad zapoje: KDO
BI VESELO NE PREPEVAL, KDO NE PEL, SAMO DA BOG
NAM ZDRAVJA DA, ZDRAVJA DA!
Pavle Leskovar,
podpredsednik DU

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

Zapustila nas je jesen in zima je odprla svoja vrata. Kako nas bo
sprejela, bomo še videli. Naše delo v društvu pa gre naprej. Za nami
je kar nekaj srečanj in izletov.

Eden takšnih prijetnih izletov je bil jesenski
ali zaključni izlet po Dolenjski. Obiskali smo
Turjak, Ribnico in tamkajšnji muzej suhe robe,
Kočevje in Kočevski rog z ogledom Baze 20.
Ogledali smo si tudi grad Bogenšperk, kjer je
domoval in ustvarjal Valvazor. Tudi v Novi
Štifti smo si ogledali znamenito in zelo lepo
cerkev. Tamkajšnji župnik nam je podal kratek
zgodovinski pregled obstoja cerkve in kraja.
Lahko rečem le to, da smo se imeli zelo lepo, pa tudi lep dan
je pripomogel k temu, da smo se vsi veseli in zadovoljni pozno
zvečer vrnili domov. Ometi velja tudi enkratno Martinovanje, ki je
bilo pri LOPANU v Ločah. Sv. Martin je krstil mošt, ki je postal
vino, mi pa smo se veselo zavrteli kar pozno v noč po taktih našega
tria.
Ko bomo prebirali naše Ogledalo in ta članek, se bo to leto
počasi iztekalo. Tudi mi, upokojenci, se bomo, tako kot vsako leto,
tudi letos, in to 29. decembra, poslovili z veselo družbo, ki se bo
srečala v Gornji Dubravi. Jedače in pijače bo, za boljše počutje pa
bo poskrbela živa glasba, ki nas po pospremila v novo leto.
Tako je za nami še eno leto druženja in tudi veliko dela. Ob
tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil vam, drage upokojenke in
upokojenci, da ste se nam pridružili in tako ali drugače pridno
sodelovali z nami, bodisi na izletih, druženju ali kako drugače.
Vsi skupaj smo Društvo upokojencev Vojnik pripeljali skozi kar
viharno leto, ki je tudi leto odrekanj, kajti recesija je zadela tudi
nas, upokojence. Pa vendar se ne damo, še naprej bomo vztrajali
in se malce prilagodili trenutni situaciji.
Ob zaključku leta bi se še enkrat prav iz srca zahvalil vsem, ki ste
kakor koli pripomogli, da je naše društvo bilo v tem letu uspešno.
Velika zahvala gre našim sponzorjem, županu Benu Podergajsu
in Občini Vojnik. Posebno mesto v tej zahvali pa si ob zaključku
leta nedvomno zaslužijo naši zvesti poverjeniki, ki delajo z vami
na terenu. Ravno oni skrbijo in odločajo, kam na izlet ali srečanje.
Ravno oni vas o tem obveščajo in pobirajo prijave. Brez njih ne
bi bilo naše društvo tako uspešno. Ob zaključku leta se moram
zahvaliti tudi vsem sekcijam, ki delujejo v našem društvu, za
njihovo požrtvovalno delo skozi vso leto. To so mešani komorni
pevski zbor, strelci, kegljači na vrvici, pohodniki in ne nazadnje
tudi ekipa, ki dela na programu Starejši za starejše.
Spoštovani, ob iztekajočem se letu vam vsem želim vesel božič
ter obilo zdravja in sreče v letu 2013, naj vam božični in novoletni
prazniki v srca prinesejo veliko topline in dobre volje.
Srečno in zdravja polno v novem 2013. letu!
Ivan Robačer,
predsednik DU,

- 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 !

Vsem srečno 2013!

Vesele božične praznike
in
srečno novo leto 2013!
DU Vojnik
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Martinovo žegnanje konj Vino Vojničan
		je blagoslovljeno

Na Frankolovem že po tradiciji v spomin na sv. Martina, ki je po
legendi na konju potoval tudi skozi naš kraj, na Martinovo nedeljo
žegnamo konje.

Tudi letos je Turistično društvo Frankolovo 11. 11. 2012 že
enajstič privabilo lepo število konjenikov s svojimi štirinožnimi
prijatelji. Blagoslov je opravil domači župnik, p. Andrej »Koch«,
ki je prišel na prizorišče s konjem. Seveda nima svojega, pač pa so
mu ga v ta namen posodili konjeniki.

Tudi vojniški vinogradniki so se pridružili številnim krajem v Sloveniji
ter organizirali VIII. MARTINOVANJE (blagoslov mladega vina; nekje
pravijo, da je to jesenski pust).

Pred rekordnim številom obiskovalcev je letos v šotoru kot
pretekla leta blagoslov mladega društvenega vina VOJNIČAN
opravil domači župnik Anton Perger. Pomagal mu je pater Andrej
Koch, doma iz daljne Poljske. Obred sta kot vedno opravila na
kratek, jedrnat in zanimiv način. S hvaležnostjo tudi napišemo, da
domači župnik pri mašah redno obvešča o aktivnostih vojniških
vinogradnikov ter nikoli ne pozabi omeniti slogana društva
Pij malo, pij dobro! HVALA!
V društvu posvečajo veliko pozornosti pravilni porabi – uživanju
žlahtne vinske kapljice. Zato so društveno vino VOJNIČAN
natočili vsem obiskovalcem samo v primerne vinske kozarce,
opremljene z društvenim znakom.
Posebna atrakcija pa je bila izvedba II. tekmovanja v pripravi
zelo stare jedi – ričeta. Sodelovale so ekipe: Pri vročem kotličku,
Bogdan Lilija, Planinsko društvo Vojnik, Društvo upokojencev
Vojnik, Turistično društvo Nova Cerkev, Arclinski fantje,
Vinogradniško društvo Vojnik, Društvo Dobra volja ter Folklorna
skupina Blagovna. Ričet je bil res odličen, saj ga je vse prehitro
zmanjkalo. Komisija je imela težko delo. Za velikega poznavalca
kulinarike, še posebej začimb, se je presenetljivo pokazal župnik
pater Koch s Frankolovega. Kaj pravite gospodinje na to ?! Prvo
mesto je komisija prisodila ričetu ekipe Turističnega društva Nova
Cerkev, drugo mesto pa ekipi Planinskega društva Vojnik. Tretje
mesto je dosegla ekipa Društva Dobra volja iz Pristave. Vsem
ekipam veljajo iskrene čestitke.

V kratkem kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ
Frankolovo, predsednica Irma Blazinšek je na kratko orisala
pomen konja v življenju človeka skozi zgodovino, udeležence je
pozdravil tudi predsednik Sveta KS Dušan Horvat, program pa je
povezovala Rebeka Venko.
V Turističnem društvu Frankolovo se trudimo, da tradicija
ostaja, zato se vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji
prireditve, iskreno zahvaljujemo in vas vabimo na žegnanje
prihodnje leto.
Irma Blazinšek
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Za dobro voljo so poskrbeli starosta vojniških glasbenikov,
neumorni Franci Zeme, Folklorna skupina Blagovna in Arclinski
fantje. Neuničljiva napovedovalka Polonca Marzel pa je bila spet
v svojem »elementu.«
Skrbni organizatorji so veseli, da so se društvene javne prireditve
tako lepo »prijele.« Lep obisk je za njihov večdnevni trud najlepša
nagrada.
V letu 2013, ko bo društvo praznovalo 10. obletnico delovanja,
pa jih čaka še veliko dela in skrbi.
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X. Kletarski večer – rekordno število vzorcev

Pavle Leskovar,
foto: J.Vovk

Kar 109 vzorcev vin so vojniški vinogradniki prinesli v presojo mentorici Tadeji Vodovnik Plevnik, specialistki za vinarstvo s KGZS Maribor.
nekaterim pa je že napovedala visoke ocene na X. OCENJEVANJU
VIN meseca aprila 2013. Ugotavlja, da je tak način izobraževanja
svojega članstva edini med 57 društvi Vinorodne dežele Podravje.
Za res odlično strokovno izpeljan projekt velja zahvala
prizadevni operativni skupini, predvsem Miranu Kovaču, ki ima
zasluge, da to zadnja leta poteka na najvišjem strokovnem nivoju.
Prijaznemu gostitelju PGD Vojnik pa velika HVALA!

Tadeja Vodovnik Plevnik, specialistka za vinarstvo

Priljubljeni mentorici Tadeji Vodovnik Plevnik je društvo za
skoraj 10-letno prizadevno delo v zahvalo izročilo lepo umetniško
sliko domačinke Mojce Kuzman. Gospa Tadeja ima zanesljivo
ogromno zaslug, da so vojniška vina sedaj prepoznavna v vsej
Sloveniji. Izrekajo ji tudi vso podporo pri reševanju problemov
pospeševalnih služb – občutno zmanjšanje finančnih sredstev,
izgube poslovne stavbe v Mariboru.

Vsem vzorcem so izmerili žveplo, suho snov BX, kisline in
izpisali vzorčni list – vse anonimno! Strokovnjakinja je vsak
posamezni vzorec res številnemu občinstvu podrobno pregledala –
pokomentirala ter svetovala odpravo napak. Prisotni so lahko sami
dobro spoznali napake v vinu: boekser, česnov boekser, jajčni
boekser, etil acetat, gumi boekser, miševino, gren, oksidacijo …
Potrebno je ukrepati takoj: pretok, zračni pretok, žveplanje ter
stalna nega in opazovanje. PRAVA UČNA URA ENOLOGIJE!
Odsotnim so vzorčni list poslali po pošti.
Strokovnjakinja pravi, da pa so na splošno prinesena vina dobra,

NA SVIDENJE NA OCENJEVANJU LETNIKA 2012
meseca aprila! Z veseljem zapišemo, da je društvo po številu
prinesenih vzorcev za Šmarjem in Rogaško Slatino na 3. mestu!
To pomeni, da društvo dobro deluje. PRIDRUŽITE SE! Društvo
za 10. obletnico uspešnega dela pripravlja izdajo zbornika in lepo
proslavo.
Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar
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Ko z veseljem čakaš praznike
Umirjeno, slavnostno, spravljivo in (pre)obloženo – tako božič dočakajo na Poljskem … In pri Pintaričevih iz Vojnika!
Poznate jih. Srečujete jih v trgovini, šoli, telovadnicah, cerkvi.
Včasih vam pogled nanje uide, ker slišite povsem nenavaden jezik,
le nekaj trenutkov kasneje, ko začno spet vsi govoriti v brezhibni
slovenščini, pa vam sploh nič več ni jasno. Vsega tega so vajeni in
na kraj pameti jim ne pade, da bi se zaradi tega počutili nelagodno.
Takšna je slovensko-poljska družina Pintarič iz Vojnika.

Pintaričevi iz Vojnika tradicije ne puščajo vnemar. Iskreno se veselijo
praznikov, četudi priprave nanje niso najbolj enostavne.
Mamica Aleksandra Katarzyna, ki ni poljskega jezika naučila le
otroke Nino, Davida in Filipa, ampak tudi moža Karlija, je tista,
ki ji jezik najbolj teče. Pa naj gre za materinega ali slovenskega.
Prikupna, nasmejana in odprta, kakršna je, je pred dobrimi
petnajstimi leti že na prvi pogled očarala mladega Vojničana.
Kot v filmu je bilo. Karli, ki je s prijateljem kolesaril po Avstriji,
se je poškodoval in pomoč poiskal v kampu, v katerem sta bili
slovensko govoreči le mladi Poljakinji. Prav ste prebrali –
Aleksandra in njena prijateljica sta se pri študiju poljščine v rodni
Varšavi morali učiti še enega slovanskega jezika in izbrali sta
slovenščino. Karliju je bila Aleksandra že takrat všeč in suvereno
je svojemu prijatelju naslednji dan napovedal, da se bo z njo enkrat
poročil. Pol leta kasneje je na srečanju katoliške mladine res znova
naletel nanjo. Potem je ni več izpustil iz rok. Peljal jo je na Triglav,
v piranske soline … »in me dobesedno zapeljal s Slovenijo,« doda
Aleksandra.
Po nežnih trenutkih, katerim je v letu dni sledila poroka, je
nastopil čas včasih precej krute realnosti. Ker mlad študentski par
ni imel dovolj denarja, bi mlado nevesto država skoraj izgnala iz
države. Razočaranja so bila tudi na drugih področjih. Predvsem je
Aleksandro šokiral medli način praznovanja božiča, ki Poljakom
predstavlja največji praznik. »Ko sem ga prvič preživela v Sloveniji,
sem se razjokala,« se spominja. Tudi Karlija je njegov prvi božič na
Poljskem šokiral. A zaradi povsem drugih razlogov …

Čakanje na prvo zvezdico
»Božična večerja je pri nas glavna. Te ne smeš nikoli zamuditi.
Otroci smo nestrpno gledali v nebo, kdaj se bo prikazala prva
zvezdica, saj se takrat začne božična večerja,« začne z žarom v očeh
pripovedovati Aleksandra. »Miza je slavnostno pogrnjena z belim
prtom, pod njem pa je kopica sena. Simbolika na detece, rojeno
na slami. Vedno je pripravljen en slavnostni pogrinjek več, kot je
gostov (družina s starimi starši). To pa zato, če ta večer slučajno
na vrata potrka popotnik. Večerja, za katero gospodinja simbolično
pripravi 12 jedi, se začne z lomljenjem oblata. Je podoben hostiji,
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le da je pravokotne oblike. (Tega ne spečemo sami. V zameno za
prostovoljne prispevke ga dobiš v cerkvi.) Najstarejši član družine
ga razlomi in razdeli, nato pa drug drugemu lomimo koščke naprej
in si voščimo. Četudi si na koga prej še tako jezen, po tem dejanju
deljenja enostavno ne moreš več biti. Ne gre. Ko je moj tast to
prvič videl, nisem vedela, ali se bo začel smejati ali jokati, tako je
bil presenečen. Izkazalo se je, da je jokal.«
»Lepo je, priznam. Je pa muka tisto kuhanje tri dni prej.
Pripravijo ogromno hrane, toliko, da so jo je celo do novega leta,«
doda Karli. »Rezanci morajo biti ročno narezani (odlični so, ko
jim dodaš mak, rozine, mandeljne …), manjkati ne smejo slaniki,
pa juha iz rdeče pese, francoska solata, ki jo mi naredimo precej
drugače (na primer, dodamo na koščke narezana jabolka), za ta
večer se pripravi tudi krap,« začne naštevati Aleksandra. »Sploh
ves dan pred božičem se ne je mesa, tudi za to obilno večerjo
ne. Le ribe in ogromno zelenjave, sploh kislega zelja (tega in
krompirja Poljaki pojemo na tone), pripravljenega na veliko
različnih načinov. Na primer z dimljenimi slivami. Karlija sem,
ko sva božič prvič skupaj dočakala na Poljskem, opozorila, da naj
je počasi, ker bo 12 jedi, pa je kljub vsemu pri peti jedi omagal.
Šokiral pa ga je tudi naš način obdarovanja. Naši paketi (obvezno
zaviti, ne v kakšni darilni vrečki) so res veliki. Večji kot za rojstne
dneve. Najboljša darila se daje prav za ta praznik. Karli takrat kar
ni mogel verjeti, koliko daril sva dobila. Naši otroci pa danes v
duhu aktualnosti to dejstvo opišejo, da na Poljskem ni recesije.«

Božiček dvakrat na obhodu
Pod jelko darila nastavlja sv. Mikovaj ali Božiček. Tudi na
predvečer goda sv. Nikolaja hodi naokoli Božiček, le da takrat
otrokom v čevljih (seveda le, če so ti prej zloščeni) pusti bolj
simbolična, skromna darila. »Tudi adventnih venčkov pri nas ni.
Se mi zdi, da je to bolj ameriška 'finta', zato se pri nas ni prijela.
Kako boš pa na Poljskem ta čas dobil zelenje, če je vse pod snegom.
Tudi jaslic ne postavljamo tako kot vi. Le bolj simbolične, takšne,
iz kartona. Obesimo pa omelo. In če se dva pod njim poljubita,
naj bi sledila poroka. Priljubljeno verovanje je še, da na to noč,
po polnoči, živali v hlevu spregovorijo. Sicer pa je tradicija tudi
obisk polnočnice, ki ji mi sicer pravimo pasterka ali pastirska
maša. Simbolno pomeni, da greš, podobno kot takrat pastirji, tudi
ti obiskati Jezusa.«
Obiski, le da tokrat sorodnikov, se nadaljujejo tudi na božični
dan in dan kasneje, ki je na Poljskem še božični praznik. »Kuha
se naslednje dni nič več. Vsega je še od božične večerje ostalo
dovolj. Tudi meso se je speklo že pred osrednjo večerjo, le da se
pri sami večerji le-to ni jedlo. Ko je praznik, je praznik za vse, brez
'suženjstva' v kuhinji.«
Priprave za božično večerjo so pri Pintaričevih že stekle. Droben
paket sena je pripravljen, bel prt se ravno »šiva«, sok kuhane rdeče
pese so na Poljskem (pri nas se ga še ne dobi) kupili ob njihovem
zadnjem obisku Aleksandrine rodne dežele, »posebni oblat nam
bodo domači še poslali po pošti,« nadaljuje sogovornica in ob tem
krepko pomisli, kaj je še potrebno poudariti. Nezavedajoč se, da je
že s svojo navdušenostjo sprožila valove in želje … Pa ne po tem,
da bi slovensko mizo obložili s poljskimi božičnimi dobrotami.
Prav nič pa ne bi bilo narobe, če bi se del njenega veselja, ki ga
prinašajo tako prihajajoči prazniki kot priprave nanj, naselil v vseh
nas.
Rozmari Petek
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Pravi prijatelj je ob tebi, tudi če je kje drugje
Vpij, slišali te bodo vsi daleč naokrog.
Šepetaj, slišali te bodo tisti zraven tebe.
Molči, slišali te bodo najboljši prijatelji.
Te misli sem prebrala v knjigi, ki jo je predstavil Andrej Pegan,
invalid, borec, človek, ki je preživel prometno nesrečo, v kateri
je izgubil prijatelja. Njegove poškodbe so bile hude, še huje je
bila ranjena njegova duša. Trdna volja, vztrajnost, nadnaravna
moč in želja po življenju je premagala in še premaguje ovire. Od
invalidskega vozička se je poslovil, bergle so v pozabi, hodi, sicer
težko, a volja in vztrajnost mu pomagata, da mu gre vsak dan bolje.

Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije
Andrej se je odzval mojemu vabilu in predstavil svojo knjigo, v
katero je izlil svoje spomine.
Člani MDDI Celje smo pripravili dan odprtih vrat v počastitev
mednarodnega dneva invalidov, ki ga obeležujemo 3. 12. Zbrali
smo se v prostorih društva in vesela sem, da so nas s svojo
prisotnostjo počastili predsednik Zveze delovnih invalidov
Slovenije, podpredsednik MO Celje, predstavnik Občine Vojnik,
predstavniki sosednjih društev, predstavniki paraplegikov JZ
Štajerske in naši člani. Veseli smo bili, da so se nam pridružili
tudi mimoidoči in prisluhnili našim temam. Obiskala nas je tudi
skupina Iskric, ki jih vodi naša članica.
Spregovorili in opozorili smo na težave invalidov, predvsem
o težki zaposljivosti le-teh. Invalidi so prevečkrat prvi na listi,
ko gre za odpuščanje, in zadnji, ko gre za zaposlitev. Velikokrat
delodajalci nimajo posluha za prilagoditev delovnega mesta in
invalid zelo hitro pristane na zavodu za zaposlovanje. Vsa pohvala
redkim delodajalcem, ki se trudijo ohraniti delovno mesto tudi
takrat, ko delavec zboli in ni več sposoben opravljati dela, kot ga
je pred tem, ko je zbolel.
Prav tako smo spregovorili o ovirah v občinah, ki jih invalidi
težko premagajo. Želeli bi, da bi tudi Občina Celje pristopila v
projekt Občina po meri invalidov. Vesela sem, da je Občina Vojnik
zelo zainteresirana za ta projekt, saj priprave že potekajo.
Z zanimanjem smo prisluhnili tudi predsedniku Zveze delovnih
invalidov Slovenije Dragu Novaku, ki je spregovoril o položaju
invalidov v današnjem času.
Ob okusnem golažu, ki so ga skuhali Zdenko, Stane in Drago,
smo se družili in poklepetali med seboj.

Dragica Mirnik Amon, predsednica MDDI Celje
Zvončnice so pripravile čudovito razstavo svojih umetnin,
muzikantje so zaigrali in plesišče je bilo hitro polno. Ob rujni
kapljici smo poklepetali o našem delu, saj se člani zelo radi
pridejo v pisarno, kjer vsakega z veseljem sprejmemo in skušamo
težave vsaj omiliti. Velikokrat pa se tu tudi družimo, saj si na
tak način mnogokrat odpremo vrata v lepši dan. Prav tako sem
ponosna, da lepo sodelujemo z društvi, ki delujejo v občinah. Lepo
se zahvaljujem za sodelovanje članom Društva paraplegikov JZ
Štajerske.
Hvala, spoštovani člani, da ste si vzeli čas in smo skupaj počastili
praznik. Hvala vsem gostom, Stanetu, Zdenku in Dragu, Jožici in
Mirku.
Hvala, spoštovane Zvončnice, da ste javnosti pokazale svoje
umetnine, saj le po vaši zaslugi projekt živi. Pozdrav novim
življenjem z Milinimi copatki in Urškinimi vizitkami.
Hvala tudi muzikantom, ki ste poskrbeli, da so bile tudi smejalne
mišice aktivne.
Dragica Mirnik Amon,
predsednica MDDI Celje

Sprememba delovnega
časa Pošte Slovenije v Novi
Cerkvi
Pošta Slovenije v Novi Cerkvi bo v soboto, 1. decembra
2012, začela poslovati z novim delovnim časom.
Ponedeljek, sreda, petek:
9.00-11.00
Torek, četrtek:
15.00-17.00
Sobota:
8.00-9.00
mag. Andrej Rihter,
direktor PE Celje
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Zvončnice
			razstavljale
Te misli so nas spremljale, ko smo na povabilo Društva
paraplegikov jugozahodne Štajerske odhajale na srečanje.
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"Sonce se nikomur ne izogne.
Tudi tebi ne pusti ležati,
če se sam ne skriješ v senco.
Prisluhni slavčku pod nebom,
kako poje. Zakaj? Ker mu ni treba plačati najemnine!
Poglej v nebo in zapoj,
kajti sonce sije zastonj tudi zate."
Phil Bosmans

Res je, na svetu je mnogo čudes, ena izmed tega mozaika v
neskončnem oceanu je volja, moč in pozitivna energija, katero
oddajajo ljudje, ki imajo različne usode za sabo. Pa vendar, volje
in elana jim nihče ne more vzeti, prav nasprotno.
Dobro voljo, iskrenost, prijaznost in toplino delijo, in to zastonj.
Člani MDDI Celje smo se jim na slikarski delavnici pridružili
z razstavo Zvončnic, ki že nekaj let vestno ustvarjajo različne
izdelke. Po pozdravu in programu smo se smeli družiti s člani
DPJŠ in njihovimi umetniki, kar nam je bilo v veliko. Umetnine
so nastajale s čopičem, ki so ga vodila usta. Nastala je slika, lepa,
čudovita kot fotografija.
Volja, moč, pozitivnost in veselje do življenja, ki je mnogokrat
preveč kruto, dajejo svetlo zvezdico v vsaki minuti življenja, ki ga
živimo zdaj, tukaj, za danes, za ta trenutek.
Hvala vam, spoštovani umetniki, hvala vam, člani DPJŠ, za tako
čudovit dan, ki nam je dal elan za juti, pojutrišnjem …

Dragica Mirnik Amon,
predsednica MDDI Celje

Čarobni svet serviet
Že pred leti mi je prišla v roke drobna knjižica »Čarobni svet serviet« avtorice Simone Pompe. Pritegnila me je nazorna vsebina, zato smo se
v TD Frankolovo odločili v goste pavbiti avtorico, da nas seznani s skrivnostmi priprave praznične mize. Vsaka gostiteljica – gostitelj se želi kdaj
izkazati tako pred družino, še posebej pa pred prijatelji s pripravo dobrega kosila ali večerje. Seveda pa mora to dobro hrano znati ponuditi na
primerno pripravljeni mizi. Ga. Simona se je na naše vabilo prijazno odzvala.
V sredo, 14. 11. 2012, ob 16. uri je bilo v prostorih društva v
stari šoli zelo živahno. Predavateljica je na duhovit način povedala
o vrstah pogrinjkov, strežnem inventarju, skratka skrivnostih
dobrega gostitelja ali gostiteljice. Vsi pa smo komaj čakali na
praktično izvedbo svečanega pogrinjka in zlaganja serviet.
Sprva bolj okorni, nato pa čedalje lepši so postajali naši izdelki.
Predavateljica nas je opozorila še na določene napake ter nam
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položila na srce, da moramo biti pri svojem delu samozavestni, in
delavnica je minila, kot bi mignil. Za utrditev povedanega je ga.
Simona ponudila v prodajo svojo knjižico po promocijski ceni.
Kar nekaj udeležencev je seglo po njej in verjamem, da jim bo v
veliko pomoč. Hvala ga. Simoni za poučno in prijetno popoldne.
Irma Blazinšek
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Mladinsko društvo Frankolovo v letu 2012
V mladinskem društvu Frankolovo si bomo leto 2012 zelo dobro zapomnili, saj smo v devetletnem delovanju prav letos najbolj izstopali in delali
ter organizirali vrsto dogodkov.
Ker je bil odziv vseh krajanov in tudi sokrajanov zelo dober,
smo naredili 2 Pool partya. Prvi pool party je bil sredi največjega
vročinskega vala, tako da sta DJ-a imela lahko nalogo spraviti vse
v vodo. Ob ritmih najnovejših komadov smo počasi en za drugim
poskakali v vodo in se zabavali do jutra. Drugi pool party pa se je
odvijal avgusta, ko se je vreme malo pohecalo z nami, saj so nam
skozi vso noč nagajale plohe, vendar nas to ni odvrnilo od zabave.
Tako smo se tudi na tem partyu povsem razgreli in se veselili do
jutra.
Naj omenim še to, da smo v času kopalne seznone vsak četrtek
organizirali brezplačno kopanje za otroke, ki so se pripeljali z
avtobusom iz občine Vojnik pod vodstvom Rebeke Dečman. Ti
otroci so bili pod stalnim nadzorom animatorjev. Odziv je bil zelo
dober in upamo, da bo drugo leto tudi tako.
Če potegnemo črto, ugotovimo, da je bila letošnja sezona zelo
uspešna kar se tiče obiska, pa tudi z vidika našega zadovoljstva
in zadovoljstva drugih. Mi smo zelo veseli, da smo stopili skupaj
in uredili vse, kar je bilo potrebno, zato že nestrpno čakamo na
naslednjo sezono.
Na koncu bazenske sezone pa nas je čakal še naš največji
projekt, Rock Žur.
Najprej smo meseca marca že 3. leto zapored odšli gledat
smučarske skoke v Planico. Kot vsako leto prej smo se tudi letos
imeli super; malo smo se zabavali, ampak v veliki večini smo
seveda navijali za naše orle.
V mesecu aprilu smo imeli akustični koncert, katerega smo malo
popestrili s stand up-om. Največja zvezda akustičnega koncerta
je bil Adi Smolar, ki je ogrel vse gledalce, tako da smo skupaj
peli in se zabavali. Zapel je vse velike uspešnice in tudi malo
novejše pesmi. Poleg Adija Smolarja sta nastopili tudi dve domači
skupini, vsem že dobro poznani fantje z imenom Kronika ter nova
frankolska zasedba 60V (60 vatov). S stand up-om pa nas je zelo
nasmejal Nejc Petek iz Maribora.

Letos je bil namreč že 9. Rock žur zapovrstjo, ki se je odvijal
1. septembra v graščinskem parku na Frankolovem. Nastopile so
predskupine: B.T.K., Sheeva, Zgrešeni primeri, Rope in naši fantje
Kronika. Glavni band letos pa so bili težko pričakovani Big Foot
Mama. Predskupine so že dodobra razgrele publiko, ko so na oder
stopili glavni BFM, pa je vzdušje bilo še bolj veselo. Po ocenah je
bilo več kot 1700 ljudi, kar nas je zelo razveselilo, saj smo se za ta
projekt zelo potrudili. Drugo leto pa se vidimo že na 10. Rock žuru
in obljubljamo presenečenje za vse ljubitelje rock glasbe.

Že konec maja in v začetku junija smo začeli delati na polno,
torej z vsemi razpoložljivimi močmi, saj smo začeli pripravljati
bazen za novo sezono, kajti poletje se je vse bolj bližalo. Tako smo
uredili skladišče, postavili smo brunarico, katero smo vso sezono
uporabljali kot šank oz. za prodajo kart in pijače. Naš največji
projekt pa je bil postavitev nadstreška, s katerim smo pridobili
nekaj sence.
Tako smo 16. junija končno dočakali otvoritev bazenske
sezone. Letošnja je bila dolga kar 75 dni, saj je bilo poletje res
vroče. Najbolj smo bili veseli, ko smo videli, koliko mladine se je
odzvalo in se prišlo kopat k nam. Poleg tega pa so za vikende prišli
tudi starši, tako da je bil bazen res zelo obiskan.
Tudi letos smo uredili odbojkarsko igrišče, ki je bilo zelo
zasedeno, sploh ob večerih, ko se je ozračje malo shladilo. Za
zabavo vseh pa smo letos postavili še ping-pong mizo, tako da res
nobenemu ni smelo biti dolgčas.
Že 4. leto zapored smo organizirali odbojkarski turnir na mivki.
Letos se je po dolgih treh letih spremenil vrstni na zmagovalnem
odru. Zmagala sta Maja in Tomi, ki sta dejansko pometla s
konkurenco. Pomembno pa je, da je za nami spet uspešen turnir, in
komaj že čakamo poletje, da organiziramo že 5. zapored.

Letošnjo leto je torej za MDF bilo zelo uspešno, ampak brez
sodelovanja vseh pridnih članov ne bi šlo, zato se zahvaljujemo
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in obnovi bazena.
Za MDF
Katrin Pinter
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Družabni dogodki
v Mladinskem društvu
Vojnik

Adventni venček
na krožišču v Novi Cerkvi

Vedno bolj aktivni člani Mladinskega društva Vojnik so v letošnjem
poletju in jeseni poskrbeli za pestro dogajanje v Vojniku in okolici.

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev je letos organiziralo
izdelavo in postavitev adventnega venčka v velikosti 4,00 m premera
na krožišču v Novi Cerkvi.

Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izdelavi
ter postavitvi adventnega venčka.
Slavko JEZERNIK,
predsednik PGD Nova Cerkev

Uvodoma so v sklopu projekta Šport-piknik so v začetku
poletnih počitnic organizirali 1. Šport-piknik na igrišču v
Vojniku. Tekmovanje je potekalo v košarki in nogometu. Nato je
v sodelovanju z Društvom mladih Šmartno nastal Nočni šport v
Šmartnem v Rožni dolini. Organizirali so nogometni turnir, katerega
se je udeležilo 9 ekip, z obrobja igrišča pa je napeto tekmovanje
spremljalo okrog 200 gledalcev. Po končanem športnem delu
dneva so poskrbeli za lačne želodce in druženje nadaljevali vse
do začetka prihodnjega dne. Naslednji dogodek je bil namenjen
glasbenim navdušencem, in sicer se je na nogometnem igrišču v
Vojniku odvijal koncert, poimenovan Psihofest. Energičnih ritmov
željno množico so zabavali 60 W, A bit of All, GZ, Kronika,
Soul Collectors in DJ Illusion. Navdušeni obrazi obiskovalcev
so potrjevali, da so nastopajoči poskrbeli za pretok pozitivne
energije. V sodelovanju s kavarno Cafe Cafe Arclin je Mladinsko
društvo Vojnik prisostvovalo na dveh družabnih dogodkih. Na
noč čarovnic so pred omenjeno kavarno postavili stojnico, kjer so
člane društva pogostili s kuhanim vinom in omogočili vpis novim
članom. Na isti lokaciji pa so nekaj tednov kasneje z namizno igro
beer pong začinili še en glasbeni dogodek.
V mesecu novembru je vodenje Mladinskega društva Vojnik
prevzel novi predsednik Boris Marič, ki je pod njihovim okriljem
sodeloval pri organizaciji in izvedbi prireditev že pred nastopom
mandata. Tudi v prihodnjih mesecih se društvo ne bo prepustilo
zimskemu spanju, ampak bodo nadaljevali z izvajanjem družabnih
dejavnosti.
Prva osvežitev prihaja na spored 23. 12. 2012 ob 20. uri, ko bodo
poskrbeli za ponovno oživitev filmsko obarvanega Kulturnega
doma Vojnik. Romantična komedija Pisma sv. Nikolaju nas bo
vpeljala v praznično obarvan december.
Anja Kopše
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Delavnica "IZDELKI IZ
MIKANE PREJE"
V petek, 23. 11. 2012, je v OŠ Nova Cerkev potekala delavnica "Izdelki
iz mikane preje" pod vodstvom Mojce Lipičnik Pal in v organizaciji
Turističnega društva Nova Cerkev.
Delavnica je bila nekaj povsem novega,česar pri nas še ne
poznamo. Udeleženke so se naučile izdelati broško s tehniko
suhega in mokrega polstenja ter pridobile mnogo novih idej za
izdelke iz povsem naravnih materialov.
Helenca Kuzman
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Martinovanje Društva Talon Frankolovo
Društvo TALON je tudi letos v sklopu martinovanja organiziralo ogled Ptujske Gore, vinske kleti in Gradu Ptuj.
Bilo je zanimivo in na koncu smo se pošalili, da nam je žal, ker
nismo zbrali 57 tisoč evrov za buteljko letnik 1917.

Iz Frankolovega smo se 17. 11. 2012 v lepem sončnem jutru
odpeljali proti Ptuju. Najprej smo se ustavili ob vznožju Ptujske
Gore in se nato peš podali proti cerkvici. Ogledali smo si cerkev
Gospe Marije, v kateri je res polno lepot v gotskem stilu s pridihom
baroka. Takšne lepote ne vidimo vsak dan, zato smo iz cerkve
odšli obdani z občutki, polni varnosti in zavetja. Po povratku je
sledila malica, saj smo morali nabrati novih moči, nato pa smo
pot nadaljevali proti Ptuju na ogled vinske kleti. Pol ure hoda
po starem mestnem jedru do kleti nam je bila prijetna izkušnja,
kakor tudi sam ogled kleti. Sledila je degustacija vin, kjer so nam
v lepem ambientu predvajali film, s katerim so predstavili vse sorte
grozdja in načine kletarjenja od začetka ustanovitve do danes.

Po degustaciji smo se vrnili zopet nazaj do vznožja gradu, se
malo ustavili pri avtobusu in pot nadaljevali proti gradu, kjer nas
je vseskozi grelo sonce, rahel vetrič pa nas je sproti hladil. Na
gradu smo si pod vodstvom vodičke ogledali vse sobane in zopet
lahko občudovali stvaritve takratnih graščakov. Vsak si je lahko v
mislih ustvaril svoj kotiček ali sobano, v katerem bi želel uživati
nekaj časa in tako podoživeti razkošje takratnih časov. Dan se je
tako prevesil v večer in po vrnitvi z gradu smo se odpeljali na
zasluženo martinovo večerjo na turistično kmetijo AMUR, kjer
nas je pričakal mlad harmonikar in nas zabaval ves večer, mi pa
smo uživali ob dobrotah, ki so nam jih pripravili za martinovo
večerjo.
Vse lepo enkrat mine in tako tudi naš izlet. V pozni uri smo se
srečno pripeljali domov in se razšli z lepimi občutki, saj smo videli
in doživeli veliko lepega.
Povabili Vas bi na tradicionalni pohod z baklami v Črešnjice
na sveti večer 24. decembra. Odhod je izpred Gasilskega
doma Frankolovo ob 22. uri.
VABLJENI !
Dragica Mlinar

DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO

želi vsem članicam in članom ter vsem
krajanom in občanom vesel božič ter
srečno in zdravo novo leto 2013. In
ne pozabimo, da prisrčen stisk roke in
tudi objem dostikrat pomenita več kot
materialna dobrina!
CONTRACO - ŠPESOV DOM VOJNIK ŽELI VSEM OBČANOM, POSLOVNIM
PARTNERJEM, DRUŠTVOM IN VSEM, KI NAM KAKOR KOLI SKOZI VSE LETO STOJITE
OB STRANI, VESEL BOŽIČ TER SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2013!
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Kulinarični večer
		v Elizabet klubu

Obiski starejših krajanov
v KS Frankolovo

V Elizabet klubu v Vojniku se je v prijetnem okolju in vzdušju odvil
večer s predstavitvijo knjige avtorja Draga Medveda, ki so jo izdali ob
160-letnici nastanka Radgonske penine.

Krajevna skupnost Frankolovo skupaj z Župnijsko Karitas Frankolovo
skozi celotno leto obiskuje starejše krajane, stare 90 let in več.
V letu 2012 smo obiskali naslednje krajane:
•

Franca Štanteja iz Podgorja pod Čerinom,

•

Ano Skaza iz Stražice,

•

Marijo Jakop iz Dola pod Gojko,

•

Marijo Petrej iz Dola pod Gojko,

•

Veroniko Šibanc iz Zabukovja.

Jernej Podpečan predstavlja jedi.
Rdeča nit celotnega večera so bila vina vinske kleti iz Gornje
Radgone, katere predstavnica Amadeja Tacer je poudarila, da s
ponosom ponuja njihova vina, saj so kvalitetna, s tem pa si odpirajo
police v trgovinah doma in v tujini ter v gostinskih lokalih, hotelih
in restavracijah.
Pomembno nalogo je imel gostitelj Jernej Podpečan, ki je ob
raznih pogrinjkih in različnih jedeh moral posameznemu vinu
pripraviti tudi ustrezni prigrizek. Res se je vse ujemalo in šele ob
vodeni prehrani in pijači zaznaš pravi užitek.
Dogajanje v tem večeru je s citrami popestrila Janja Brlec, ki je
zapela tudi nekaj pesmi.

Pri obisku smo spoznali, da živijo starostniki v svojem mirnem
svetu, ki se zelo razlikuje od našega. Njihov svet je umirjen in
ranljiv, naš pa živahen, nepredvidljiv in zaletav. Presenečeni
spoznavamo, da ima naša plat življenja nekaj skupnega z njihovo.
Vsi cenimo življenje, prijaznost, človečnost, dobroto... Po tej plati
smo se z njimi presenetljivo hitro, dobro in sproščeno ujeli.
Veliko nepozabnih trenutkov smo doživeli ob neposrednih
pogovorih s starejšimi ljudmi. Naših obiskov so bili neizmerno
veseli, nekateri so bili ob tem zelo počaščeni. Njihova srca so
se odprla, z veliko radostjo so obujali spomine na težke čase, na
revščino in vojno, ki jih je spremljala - toda kljub temu imajo radi
življenje. Prisluhnili smo jim in nemo zrli v njihovo preteklost. Iz
njihovih pogovorov smo se veliko naučili, veliko človečnosti so
nam dali. Hvaležni smo jim!

Na citre je ubrano zaigrala Janja Brlec.
Bil je lep večer, poln malih, vendar prijetnih doživetij, žal pa je
bilo (kot običajno) malo obiskovalcev.
Na koncu je Jernej Podpečan poudaril, da nas čas ljubeznivo
nagovarja, naj se poslovimo od zlatorumene jeseni in začnemo
podajati roko zimi. Tihotni večeri so poklicani za druženja s
prijatelji in znanci, beseda da besedo in večer mine, kot bi mignil.
Vmes pa poskrbimo tudi za telesno hrano, ki ravno v tem letnem
času ponuja številne ustvarjalne izzive. Prihaja tudi čas, ko bomo
s penečimi vini nazdravljali uspehom leta, ki je za nami, in željam,
ki jih bomo skušali uresničiti v letu, ki je pred nami. Vse prisotne
je povabil, da jih še obiščemo, in z enakimi željami nagovoril tiste,
ki jih tisti večer ni bilo tam. Vsem pa je voščil ob prihajajočih
praznikih vse lepo.
Jure Vovk, foto: J. Vovk
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bomo še večkrat srečali.
Ines Novak

Društva

Ogledalo, številka 91, 18. december 2012

Strokovna ekskurzija rejcev drobnice v Dolomite
Člani društva rejcev drobnice CEKIN, v katerega smo tudi vključeni rejci iz občine Vojnik, smo odpotovali na dvodnevno strokovno ekskurzijo v
italijanske Dolomite.

Na kozjerejski kmetiji
Pot nas je vodila mimo Ljubljane do Fernetičev, kjer smo vstopili
v našo sosedo Italijo. Vožnjo smo nadaljevali mimo Trsta, Benetk
in Verone, kjer smo se obrnili proti severu in mimo Gardskega
jezera dosegli Bolzano, ki je tudi prestolnica Južne Tirolske. Tam
smo si ogledali mesto jedro ter arheološki muzej najbolj znane
mumije v Evropi, Ötzi.

Bolzano
Drugi dan smo se dopoldan ustavili v osrednjem muzeju ladinske
kulture. Nato smo v dolini Puster obiskali kmetijo, ki se ukvarja
z rejo koz ter govedi. Na kmetiji koze molzejo ter mleko v lastni
sirarni predelajo v kozji sir. Sledilo je kosilo ter nato pot proti meji
z Avstrijo, po dolini reke Drave mimo Lienza čez tunel Karavanke
proti domu.

Na kozjerejski kmetiji
Ker pa je Južna Tirolska uveljavljena proizvajalka vrhunskih
vin, smo se v kraju Tramin, po katerem ima tudi ime Traminec,
udeležili degustacije vin. Pot nas je vodila visoko v gore čez dolino
Gröden in nato preko prelaza Grödnerjoch 2137 m. Nato smo se
spustili v dolino Gader, kjer smo prenočili v družinskem hotelu
turističnega središča Corvara.

Na degustaciji vin
Dobremu vzdušju je pripomoglo res čudovito vreme, ki nas je
spremljalo ves čas potovanja.
Rafko Novak

Ena gasilska
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Planinski kotiček
Jesensko obarvane dni smo planinci PD Vojnik izkoristili za potepanja po bližnjih in daljnih planinskih poteh. Gostili smo mnoga društva, ne
samo planince, pač pa tudi mnoge skupine, ki zahajajo v Vojnik in jih je lepa beseda o našem domu, koči na Tomažu, zvabila tudi na ta hrib
nad Vojnikom.

Prijetno presenečeni so bili pohodniki PD Lisca. Člani
društva in župan smo jih popeljali po nam že znani in zanimivi
kostanjevi poti. V cerkvi Device Marije so občudovali notranjost
in prisluhnili predstavitvi tega bogoslužnega hrama, pred njo pa
so z zanimanjem sledili predstavitvi občine. Ker je bilo vreme kot

Kot vsako leto smo se udeležili kuhanja ričeta. Vidojka in
Branko sta bila še posebej uspešna, saj sta si »prikuhala« drugo
mesto. Čestitamo!
V planu imamo še pohoda na Stolpnik in k sv. Tomažu. Lepo
vabljeni!
Zvonka Grum,
foto: Rajko Sentočnik ml.

Čas, ki je pred nami, je čas, ko si bomo
ponovno segli v roke. Kaj si želimo, kaj
vam želimo? Predvsem mnogo zdravja,
miru in lepih druženj. Vsega naj bo! In
varen korak vam želimo v letu, ki prihaja.
Srečno 2013!
PD Vojnik
nalašč za pohod, so uživali prek hribčkov,
mimo vinogradov, vse do doma, kjer jih je
čakala Martinova malica. Z glasbo, plesom
in veselim druženjem so se stkale nove vezi
in želje za sodelovanje.
Naša vodnica Marjetka, ki nadaljuje
to lepo poslanstvo na Koroškem, nas je
z izletom v neznano ponovno prijetno
presenetila. Vodila nas je po Meškovi poti.
To je 15 km dolga tematska pohodna pot
v spomin na župnika in pisatelja Franca
Ksaverja Meška, ki je služboval na Selah
pod Uršljo goro. Krožna pot se začne in
konča pri cerkvi sv. Roka na Selah v bližini
Meškove spominske sobe in dalje vodi po
travnikih in gozdovih s slikovitimi razgledi
na Uršljo goro in Pohorje. Za popestritev
smo si ogledali še cerkev v Legnu, ki je
posebno zanimiva prav zaradi tal, ki so
zaradi zaščite najdbišč steklena.
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Prehlad in gripa
V teh vedno bolj mrzlih dneh se marsikdo od nas sooča s težavami kot so smrkanje, kašljanje, bolečine v grlu, povišana
telesna temperatura. Vse to so znaki virusnih okužb, prehlada ali gripe, ki sta značilni za zimske mesece in prehodna
obdobja. Čeprav so bolezenski znaki, ki jih občutimo pri obeh boleznih, zelo podobni, pa se okužbi med sabo razlikujeta
in nekoliko različni so tudi simptomi. Obe okužbi se prenašata kapljično, pri govorjenju, kašljanju, kot tudi z dotikom rok in
predmetov.
sicer se pojavi povišana telesna temperatura (nad 38°C), mrazenje,
glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter utrujenost. Pri otrocih
se lahko ostalim bolezenskim znakom pridružita še bruhanje
in driska. Pogost zaplet gripe je pljučnica, pri čemer so v večji
nevarnosti predvsem starejši ljudje in kronični bolniki. Gripa je
tako nevarna predvsem zaradi hitrosti širjenja, velike obolevnosti
in pogostih zapletov, ki se pojavljajo.

Pri prehladu gre za vnetje zgornjih dihal (nosu, žrela in
grla). Povzroča ga kar 200 različnih virusov in zaradi velike
raznovrstnosti virusov cepiva proti prehladu ni. Iz istega razloga
kot ni cepiva, tudi, ko bolezen prebolimo, nismo zaščiteni pred
nadaljnjimi okužbami. Odrasli se običajno prehladijo dva do trikrat
letno, odvisno od njihove odpornosti, otroci pa tudi do dvanajstkrat
letno. Bolezenski znaki pri prehladu se začnejo pojavljati počasi in
se stopnjujejo. Običajno se najprej pojavi pekoča bolečina v žrelu,
nato zamašen nos, izcedek iz nosu, kihanje, hripavost, pozneje
lahko tudi kašelj, ki je običajno suh. Pri blagih oblikah okužbe traja
prehlad le dva do tri dni, običajno pa en, lahko tudi dva tedna. Pri
otrocih se lahko kot zaplet prehlada pojavijo še okužbe srednjega
ušesa, pri odraslih pa se včasih pojavijo še okužbe obnosnih votlin.
Prav tako kot prehlad je tudi gripa ali influenca bolezen virusnega
izvora, ki jo povzročajo virusi influence. Vsako leto zboli po
ocenah za gripo več kot 60.000 ljudi. Od prehlada se razlikuje
po tem, da se pri njej simptomi pojavijo nenadno in naenkrat, in

Pri prehladu in gripi bolezni ne zdravimo, z zdravili lahko le
lajšamo težave, zaradi katerih smo slabotni, saj je oslabljen
organizem lahko tarča novega napada mikroorganizmov, zaradi
česar prihaja do zapletov (okužbe srednjega ušesa, sinusov,
spodnjih dihal in celo srčne mišice). Da bi se izognili vsem tem
zapletom, je med prebolevanjem tako prehlada in še posebej gripe
zelo pomemben počitek in pitje veliko toplih tekočin. Od zdravil
in prehranskih dopolnil se svetujejo zdravila za zniževanje telesne
temperature, za pomirjanje suhega, dražečega kašlja, za olajšanje
izkašljevanja pri produktivnem kašlju, za odpiranje neprehodnih
dihalnih poti (fiziološka raztopina in nosni dekongestivi), za
blaženje bolečin in vnetja v grlu in žrelu ter hripavosti (pastile)
ter zdravila in prehranska dopolnila za krepitev organizma
in povečanje odpornosti. Za krepitev imunskega sistema se
priporoča tudi uživanje uravnotežene prehrane z veliko sadja
in surove zelenjave, v času povečane nevarnosti okužb pa vnos
dodatne količine vitamina C (kadilci naj bi zaužili dvakrat več
vitamina C). Za krepitev imunskega sistema je potrebna tudi dobra
telesna pripravljenost (priporočajo se sprehodi v naravi, športna
vadba – športna vadba na prostem se odsvetuje le pri zelo nizkih
temperaturah pod -7°C). Za preprečevanje obolevnosti je potrebno
tudi prezračevanje prostorov, saj suh in ogrevan zrak poveča
občutljivost sluznic na viruse, redno umivanje rok s toplo vodo in
milom, smiselno je tudi, da se izogibamo javnih, zaprtih prostorov,
kjer je veliko ljudi.
Obisk pri zdravniku svetujemo, kadar so oboleli otroci, mlajši od
2 let, bolniki, ki so starejši od 65 let, nosečnice in doječe matere;
če izraziti simptomi trajajo več kot 7 dni: oteženo požiranje,
zamašen nos ob glavobolu, močnejši kašelj; ob hujših simptomih:
težave z dihanjem, bolečina v prsnem košu, šumenje v ušesih; če
po 7 dneh samozdravljenja z zdravilom ni izboljšanja; previdnost
pa je potrebna pri bolnikih, ki imajo katero od naslednjih kroničnih
bolezni: astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, srčno
popuščanje.
Mateja Kadilnik, mag.farm., Lekarna Vojnik.

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta od
ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ter ob sobotah
od 8. do 12. ure.
Dne 24. 12. 2012 in 31. 12. 2012 bo lekarna odprta
do 15. ure.
Shematski prikaz bolezenskih znakov pri prehladu in gripi.

V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne Vojnik.
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Terapija zob z ozonom
Večina ljudi nerada obišče svojega zobozdravnika, saj je ta povezan z neprijetnim občutkom tako za odrasle kot za otroke. Zobozdravnik je
bolečine doslej lahko omilil le z analgetikom. Posegi so pogosto boleči. Sedaj se odpirajo možnosti delne ali celo brezbolečinske obravnave
pacientov s kariesom.
Ena takih je uporaba ozona v zobozdravstvu. Ozon se je v
medicini začel uporabljati že med drugo svetovno vojno, v
glavnem za razkuževanje ran. Ker niso znali odmeriti ustreznih
količin, se je (u)poraba zmanjšala. Če ni pravilno odmerjen, lahko
namreč poškoduje tudi zdrava tkiva, poleg tega je zelo škodljivo
njegovo vdihovanje. Sodobna tehnologija pa omogoča natančno
odmerjanje ozona na izbrano lokacijo (kariozna tkiva), zato uporaba
ni več problematična. Sodobna medicina izkoriščanja pozitivne
učinke ozona predvsem pri zdravljenju različnih kožnih obolenj,
pri bolezni obtočil, notranjih prekrvavitev. V zobozdravstvu se je
začel uporabljati leta 1998.
Ozon je sestavljen iz treh atomov kisika (O), ki se povežejo
med seboj (O3). V naravi nastane iz kisika (O), ob povišani
temperaturi zraka, ko se zaradi dodatne energije molekula kisika
razcepi v dve posamični molekuli kisika, pa se nato vsaka posebej
poveže v prosto molekulo kisika v bližini - pri tem nastane ozon
o3. Zaradi višje vsebnosti energije je ozon zelo nestabilen in takoj
razpade v posamične molekule O, ki se spet vežejo s kisikom, in
tako naprej. Kadar molekula ozona pride v stik z drugimi snovmi,
na primer s celicami, steče oksidacija, katere posledica je, da se
snov poškoduje. Ozon je v zobozdravstvu vse bolj priljubljen, ker
njegova uporaba ne povzroča bolečin, hkrati pa zanesljivo uničuje
škodljive organizme. Ker je njegova molekula majhna, uniči
bakterije tudi tam, kamor druga sredstva ne pridejo, na primer v
fisure zoba. Največja korist ozonske terapije je v preventivnem
zobozdravstvu, ko pred zalitjem zobne fisure obravnavamo z
ozonom, ki naj bi v 99,9- odstotkih uničil vse škodljive snovi.
Prednost ozona je tudi, da deluje selektivno in uniči samo
škodljive snovi (bakterije, viruse, gljivice), katerih celična stena
ne vsebuje varoval pred oksidacijo. Zato z njegovo uporabo ne
uničimo zdrave zobovine. Če je večji del zoba kariozen, moramo

mehkejše dele še vedno odstraniti s svedrom, prehodni del med
kariesom in zdravo zobovino pa obdelamo z ozonom. Ozon se
tudi uporablja pri zdravljenju koreninskih kanalov, ker se njim
učinkovito razkužijo problematično oblikovane kanale. Ozon
deluje analgetično, ker nevtralizira delovanje kisline, zato ob
njegovi uporabi bolečina izgine. Potek dela z ozonom: Po čiščenju
in sušenju zobne površine zobozdravnik s pomočjo laserske tehnike
izmeri poškodbo zob zaradi kariesa. Po intenziteti kariesa se določi
količina in čas aplikacije ozona. Zobozdravnik na kariozno mesto
namesti posebno kapico in karies se ozdravi na osnovi ozona,
ki poteka in odteka skozi kapico. Bakterije kariesa se oblivajo z
ozonom popolnoma brez dotikanja in se v nekaj sekundah uničijo
brez injekcije in vrtanja (ali minimalnega vrtanja) brez bolečin in
stranskih učinkov.
Vesna Vrankič, dr. dent. med.

Podreti, prenoviti ali … II
Jure Vovk je v Ogledalu načel zanimivo temo o prenovi – oživljanju starih mestnih jeder, ki žalostno propadajo. To je seveda posledica
dogajanj v preteklem času. Za stanovanjsko gradnjo smo pozidali tudi najlepše kmetijske površine. Verjetno pa je na to vplivala tudi povsem
upravičena denacionalizacija v novejšem času. Tudi na podeželju je večkrat tako. Vinogradniki so si na svojih štirih pohodih od kleti do kleti
lahko pogledali stare zapuščene stavbe, gospodarska poslopja, kleti s staro kletarsko in drugo opremo. Lastniki so v dilemi, kaj narediti, torej
podreti, prenoviti ali kaj drugega. Tu pa je še pomemben moment ohranjanja kulturne dediščine.
Naši predniki so še kako pazili na rodovitno zemljo. Naselja
so gradili preudarno – strnjeno na majhnih parcelah, kar velja
tudi za Vojnik. Strasten zbiralec starih fotografij Vojnika, Nove
Cerkve in Frankolovega je Marko Zdovc. Te zelo rad pokaže –
predstavi radovednemu občinstvu. Na njih lahko vidimo podeželje
nepozidano, le tu in tam je kak kozolec. Spomnimo se tudi, kako
so se vojniški posestniki uprli odvzemu obdelovalne zemlje za
nove stanovanjske soseske.
Tudi vinsko trto so naši predniki lahko sadili samo na sončni
strani ter tam, kjer se z vprego ni dalo navoziti gnoja. Vsled nižjih
davščin so se naseljevali na višjih terenih (gorski vinogradniki,
gornine …). Priložene fotografije so pač posnetek sedanjega stanja.

Lesena hiša v Malih Dolah pozdravlja popotnika
Že več kot sto let sem stara.
Iz močnih hrastovih brun zgrajena.
Vse na roke so takrat gradili.
To zares so pravi mojstri bili.
Preživela mnoge sem režime.
Številke na steni pa mi vzbujajo spomine.
Kako življenje kratko je, kako vse prehitro mine.
Gospodar! Prosim, čuvaj me in brani.
Zanamcem me ohrani.
Pavle Leskovar
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Slovenski triatlonski
pokal in pokal Alpe
Adria 2012

Tija Ocvirk: »Atletika je
zame nekaj najlepšega!«

Vojničani smo letos dobili novega obetavnega športnika –
triatlonca, ki je v letošnji sezoni zabeležil odlične tekmovalne rezultate
v slovenskem in tudi mednarodnem merilu.

Trener: Peter Svet

Starost: 12 let
Klub: Atletski klub Kladivar Celje
Cilji: vsako leto izboljševati osebne rekorde
Vzorniki: Usain Bolt, Allyson Felix in David Rudisha
Hobiji: smučanje, drsanje, tenis, tek na smučeh, plavanje
Sanjsko potovanje: Jamajka
Vidnejši rezultati 2012:
- najboljši rezultat sezone v teku na 600 m U14 na Mitingu celjskih
knezov v Celju,

Plavalni del triatlona za pokal Istre v Kopru, kjer je David zmagal
David Videnšek (r. 2001) trenira triatlon že tri leta v ŠRK
Celje. Letos je nastopil kar na šestnajstih tekmovanjih v triatlonu
(plavanje, kolesarjenje, tek), akvatlonu (plavanje in tek), duatlonu
(tek, kolo, tek) in teku ter se kar dvanajstkrat uvrstil na stopničke
za zmagovalce.

S plavanja na kolo

David (prvi z leve) drugi
v nastopih za Slovenski
triatlonski pokal 2012

V Slovenskem triatlonskem pokalu je v kategoriji mlajših
dečkov – letniki 2001 in 2002 – v skupni razvrstitvi po sedmih
tekmah zasedel odlično drugo mesto.
Izkazal pa se je tudi v pokalu Alpe Adria, kjer so sodelovali
tekmovalci iz Italije, Avstrije in Slovenije. Vsaka država je
organizirala dve tekmovanji in David je v svoji kategoriji v končni
razvrstitvi osvojil tretje mesto.
MarVid

- državna prvakinja z ekipo Atletskega kluba Kladivar Celje v teku
na 4 x 200 m v Velenju,
- 2. mesto v teku na 300 m na državnem ekipnem šolskem
prvenstvu v Slovenj Gradcu,
- 1. mesto na šolskem odprtem prvenstvu v uličnih tekih na 1000
m v Žalcu.
Tija Ocvirk je osnovnošolka
iz Vojnika. Prihaja iz športne
družine, zato je povsem
razumljivo, da se že od malih
nog aktivno ukvarja s športom.
»Izbrala sem si kraljico športa,
atletiko,« ponosno pove. Pri
petih letih je začela obiskovati
Atletsko šolo Kladivar, z
aktivnimi treningi pa je pričela
lansko leto. Trenutno trenira
3-krat na teden, ob sobotah
in nedeljah ima tekme, med
tednom se udeležuje tudi
šolskih tekem. Njena paradna
disciplina je tek na 300 metrov
in 600 metrov, tekmuje pa tudi
Tija je športnica od nog do glave. v ostalih disciplinah – v teku na
60, 200 in 1000 metrov, skoku
v daljino, v metu vortexa … Športne priprave ima dvakrat na
leto, februarja in maja. Že zelo zgodaj se je začela udeleževati
raznih uličnih tekov po vsej Sloveniji. Na enem izmed njih, ko
je imela 6 let, jo je lokalni novinar vprašal, kaj ji pomeni atletika,
in Tija je nasmejano odgovorila takole: »Atletika je zame nekaj
najlepšega!« Do lanskega leta je trenirala pri Tini Jurčak, kjer je
dobila pravo atletsko popotnico za nadaljnje treniranje. Vesela je
tudi, da jo vseskozi podpirata tudi njena starša in ostali sorodniki,
kar zelo ceni in spoštuje. Tijina babica je bila celo prvakinja bivše
Jugoslavije v teku na 800 metrov. »Športnica sem od nog do
glave. Želim si, da bom presegla rezultate moje babice, naredila še
kakšen dober rezultat in pridno trenirala brez poškodb!« zaključi.
Tija je sicer marljiva najstnica, odličnjakinja, katere želja je, da
se po končani osnovni šoli vpiše na eno izmed celjskih gimnazij.
V prostem času rada poje, pleše in se druži s prijatelji.
Tjaša Podergajs
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Blaž Pristovnik: »Ne
obstaja tableta, ki bi osla
spremenila v športnega
konja!«
Starost: 26 let
Klub: MBK (Mountain bike klub) ORBEA – GEAX TEAM
Cilji: ostati v vrhu slovenskega gorskega kolesarjenja
Vzorniki: Lance Armstrong in Julien Absalon
Hobiji: tek, planinarjenje
Sanjsko potovanje: Nova Zelandija, Indonezija
Vidnejši rezultati 2012:
- 3. mesto v kategoriji elite na krosu v Domžalah,
- 2. mesto v kategoriji elite na državnem prvenstvu v vzponu z
gorskimi kolesi – Dobrča pri Begunjah,
- 40. mesto na 4-dnevni gorsko kolesarski etapni dirki po Nemčiji
(zbrana je bila vsa svetovna elita; iz Slovenije sta tekmovala 2
udeleženca).

Ogledalo, številka 91, 18. december 2012
Blaža Pristovnika iz Črešnjic sem med najinim uvodnim
telefonskim pogovorom ujela prav na kolesu. »Nič nenavadnega
zame. To me ne ovira toliko pri kolesarjenju, zato se večkrat
javim. Kolo je moje življenje. Z njim živim že od malih nog,« mi
uvodoma simpatično odgovori. Blaž je po končani osnovni šoli
šolanje nadaljeval na Šolskem centru Celje, smer elektrotehnik –
elektronik, sedaj pa kot absolvent zaključuje študij na Fakulteti
za pomorstvo in promet v Portorožu, smer tehnologija prometa.
Blaža je kolo spremljalo vsepovsod, saj je bilo najprej njegovo
prevozno sredstvo. »Vse, kar sem počel, sem počel s kolesom!«
doda.
Aktivno je pričel trenirati v srednji šoli, pri 16. letih. Za resnejše
ukvarjanje z gorskim kolesarskim krosom, ki je tudi olimpijska
disciplina, ga je motivirala zmaga na državnem prvenstvu srednjih
šol v vzponu z gorskimi kolesi. »Takrat sem spoznal, da imam
potencial. Ob zaključku srednje šole se je to le še potrdilo. Tako je
želja po gorskem kolesarjenju prevladala nad željo po ukvarjanju z
elektronsko glasbo. Moč nog sem tako izkoristil za kolesarjenje,«
prikupno pove Blaž. Pozimi trenira na dan v povprečju od tri do pet
ur, predvsem kolesari, dela vaje za moč in druge mešane aerobne
vadbe. Poleti se intenzivnost treningov poveča, v ospredju je tudi
izpopolnjevanje tehnike vožnje na terenu. Blaž ima treninge vsak
dan, ob nedeljah večinoma dirke.
Na vprašanje o aktualni dopinški aferi Lanca Armstronga pove,
da je zanj bil in vedno bo vzornik, ne glede na okoliščine. »Ne
obstaja tableta, ki bi osla spremenila v športnega konja!« pojasni
in doda, da prosti čas preživlja s pravimi prijatelji in obožuje dobro
skodelico kave. »Verjamem v trdo delo. Vem, da imam še veliko
rezerv. Imam voljo do treniranja. Trening izpustim samo takrat,
ko imam za to tehten razlog,« zaključiva najin pogovor in Blaž
odvihra novim izzivom naproti. S kolesom, seveda.
Tjaša Podergajs

Telovadba in gimnastika
Sokolček vabi na telovadbo za predšolske otroke ter gimnastiko in
ples za 1. triado otrok.

Vadba bo potekala vsak petek od januarja dalje v Vrtcu Mavrica
Vojnik.
Telovadba - od 3. do 6. leta ob 15.30
Gimnastika - od 1. do 3. razreda ob 16.30
Ples - od 1. do 3. razreda ob 17.30
Cena je 15 EUR. Prijave so možne na elektronski pošti
srdsokol@gmail.com ali na tel. št. 040-191-559 (Sara).
Blaž si želi ostati v vrhu slovenskega gorskega kolesarjenja.
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Podelitev priznanj Smučarske zveze Slovenije
najboljšim nordijskim smučarjem v Novi Cerkvi
V petek, 30. 11. 2012, smo v SD Vizore imeli čast in pod okriljem Smučarske zveze Slovenije organizirali slavnostno podelitev najboljšim
smučarjem skakalcem in nordijskim kombinatorcem v poletnem delu sezone. Podelitev smo s pomočjo Občine Vojnik organizirali v OŠ Nova
Cerkev. Med podeljevalci priznanj so bili predsednik Smučarske zveze Primož Ulaga, župan občine Vojnik Benedikt Podergajs ter ostali strokovni
sodelavci na Smučarski zvezi.
Ponosni smo bili, ker smo med dobitniki priznanj imeli tudi
predstavnike našega društva. In sicer sta bila Ana Vranc in Timi
Zajc, zmagovalca regijskega pokala in zmagovalca pokala Cockta,
Luka Robnik je zmagal v regijskem pokalu in v pokalu Cockta
osvojil drugo mesto. V regijskem pokalu sta zmagala še Kaja
Urbanija Čož in Tiven Grum, Ožbej Vačovnik Kotnik in Špela
Mastnak pa sta osvojila drugo mesto.
Po koncu podelitve smo vse povabljene bogato pogostili in
poskrbeli, da domov niso odšli žejni in lačni.
Nataša Robnik

Kaja Urbanija Čož

Špela Mastnak

Timi Zajc

Luka Robnik
Ana Vranc

Tiven Grum in
Ožbej Vačovnik Kotnik

SD Vizore
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Pokal COCKTA, poletje 2012
V seštevek pokala Cockta se štejejo ŠKP, DP in tekme pokala Cockta, odvisno od kategorije, v kateri skačejo skakalci. Na vrhu lestvice
pokala Cockta so tisti, ki so skozi celotno sezono v konstantni formi in posegajo po najvišjih mestih. Po koncu sezone Smučarska zveza Slovenije
organizira slavnostno podelitev skupnega seštevka najboljšim v pretekli sezoni. V SD Vizore se lahko pohvalimo z odličnimi rezultati, zato naši
skakalci že komaj čakajo na zaslužene snežinke (pokal), ki jih podelijo na podelitvi.
Znani so že najboljši skakalci za poletno sezono 2012 po
kategorijah:

2. ROBNIK Luka, 2001, SD Vizore - 375
3. SUZIČ Damjan, 2001, SSK Costella Ilirija - 280
10. POTOČAN Blaž, 2001, SD Vizore -144.8

Dečki do 13 let (število tekem: 5):
1. ZAJC Timi, 2000, SD Vizore - 480
2. JELEN Ožbej, 2000, SSK Velenje - 315.6
3. JELEN Rok, 2000, SSK Velenje - 302
21. MASTNAK Martin, 2000, SD Vizore - 70.6

Dečki do 14 let (število tekem: 5):
Timi in Luka sta se udeležila samo DP.
1. LESNIK Kristjan,1999, SK Triglav - 496
2. PREVC Domen, 1999, SK Triglav - 460
Naši mladi orli

3. OSTERC Aljaž, 1999, SSK Velenje - 350

Cicibani do 9 let (število tekem: 4):

10. ZAJC Timi, 2000, SD Vizore - 160

1. MASLE Rok, 2004, SSK Costella Ilirija - 320

30. ROBNIK Luka, 2001, SD Vizore - 20

2. EKART Taj, 2004, SSK Mengeš - 312
3. ZELNIK Matija, 2004, SK Triglav - 308
21. GRUM Tiven, 2004, SD Vizore - 64
29. VAČOVNIK KOTNIK Ožbej, 2006, SD Vizore - 36

Cicibanke do 9 let (število tekem: 4):
1. VRANC Ana, 2004, SD Vizore - 350
2. KODRNJA Tia, 2005, SK Zagorje -265
3. PREVC Nika, 2005, SK Triglav - 204

Trener Slavc s svojimi varovanci

Dečki do 12 let (število tekem: 5):

Deklice do 11 let (število tekem: 4):

1. BOMBEK Jan, 2001, SSK Velenje - 399

1. SLAMEK Pia, 2002, SSK Velenje - 320
2. REPINC ZUPANČIČ Jerneja, 2002, NSK Tržič - Trifix - 300
3. MAZI Pia, 2002, SSK Costella Ilirija - 250
5. MASTNAK Špela, 2003, SD Vizore -186
10. VRANC Ana, 2004, SD Vizore - 64

Deklice do 13 let (število tekem: 5):
1. KRIŽNAR Nika, 2000, SSK Alpina - 448
2. MARKUTA Katja, 2001, SK Triglav - 416
3. BRECL Jerneja 2001 SSK Velenje - 257
6. URBANIJA ČOŽ Kaja, 2001, SD Vizore - 212
14. MASTNAK Špela, 2003, SD Vizore - 48
Prve stopničke v NK za SD Vizore - Timi Zajc, 2. mesto
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Ekipni svetovni prvaki

Dečki do 13 let NK (število tekem: 3):
1. ZAGOMILŠEK Sven, 2000, SSK Velenje - 360
2. JELEN Rok, 2000, SSK Velenje - 320
3. JELEN Ožbej, 2000, SSK Velenje - 230
4. ZAJC Timi, 2000, SD Vizore - 220
7. ROBNIK Luka, 2001, SD Vizore - 134
13. MASTNAK Martin, 2000, SD Vizore - 68
26. POTOČAN Blaž, 2001, SD Vizore - 15

Pomočnik trenerja Bogdan Robnik in Kaja Urbanija Čož

Mladinci do 18 let (število tekem: 7):

32.MASTNAK Špela, 2003, SD Vizore - 8

1. PREVC Cene, 1996, SK Triglav - 625

34. URBANIJA ČOŽ Kaja, 2001, SD Vizore - 7

2. LANIŠEK Anže, 1996, SSK Mengeš - 525

Spomnimo še, da je Timi Zajc postal svetovni šolski podprvak
v Garmisch Partenkirchnu in da sta se kar dva (od treh članov
ekipe) predstavnika SD Vizore, Timi Zajc in Luka Robnik, uvrstila
v ekipo, ki je zastopala Slovenijo v ekipni tekmi v Garmisch
Partenkirchnu in postali so ekipni svetovni šolski prvaki (pred
Nemčijo in Avstrijo), tudi zato lahko zaključimo, da je za nami
več kot odlična poletna sezona.

3. ŽEPIČ Aljaž, 1995, NSK Tržič - Trifix - 451
9. KLARIČ Jernej, 1995, SD Vizore - 197

Mladinci do 20 let (število tekem: 7):
1. BENEDIK Matic, 1993, SSK Alpina - 525

Rezultati ter naša odlična trenerja Slavko Grm in njegov
pomočnik Bogdan Robnik nam dajejo upanje na odlično zimsko
sezono. Kljub hudim časom, v katerih živimo, pa še naprej upamo
na podporo naših zvestih sponzorjev, kajti brez njih tako odličnih
rezultatov ne bomo mogli dosegati.

2. KOSEC Jaka, 1994, SSK Mengeš - 415
3. SEMENIČ Anže, 1993, NSK Tržič - Trifix - 392
17. LACKOVIČ Janez, 1994, SD Vizore - 97
19. GRM David, 1994, SD Vizore - 73
32. KLARIČ Jernej, 1995, SD Vizore - 22

Nataša Robnik



ODVETNIK

Matjaž ŠALOVEN
Obveš a krajanke in krajane, da je
odprl odvetniško pisarno na Ljube ni
(Poslovni objekt Šumer – nad trgovino Kea)


   
  


www.odvetnik-saloven.si
     
Delovni as:
Ponedeljek
08.00-16.30
Torek, Sreda, etrtek
08.00-16.00
Petek
08.00-15.00
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Ana Vranc in Timi Zajc državna prvaka
Za našimi skakalci so tudi že državna prvenstva v smučarskih skokih za poletno sezono 2012. Vsi so se trudili po svojih najboljših močeh, in ker
so smučarski skoki šport, pri katerem se najmanjša napaka na odskočni mizi, sunek vetra v hrbet ali enostavno samo slab dan zelo hitro kaznuje
pri metrih, so nekateri bolj, nekateri manj zadovoljni.

Nordijska kombinacija
Mladinec do 18 let Jernej Klarič je v svoji kategoriji osvojil 26.
mesto. Med mladinci do 20 let se upešno po osemmesečni pavzi
zaradi poškodbe rame vrača David Grm, ki je osvojil 12. mesto,
Jernej Klarič je bil 20. in Jani Lackovič 50.
Ana in Špela z Anjo Tepeš
Najbolj zadovoljna sta osemletna Ana Vranc (De - 9 let) in
dvanajstletni šampion Timi Zajc (D - 13 let), ki sta postala državna
prvaka v svojih kategorijah. Oba pa sta odlično odskakala tudi na
državnem prvenstvu v višjih kategorijah, kjer je bila Ana v kat. De
- 11 let odlična 8., Timi pa je v kat. D - 14 osvojil naslov državnega
podprvaka. Timijev uspeh je v kat. D - 13 let dopolnil Martin
Mastnak z 28. mestom, v kat. D - 14 let pa so se skakalci Luka
Robnik (21.), Martin Mastnak (37.) in Blaž Potočan (46.) bolj ali
manj uspešno spopadali z veliko skakalnico HS - 62.
V kat. D - 12 let je Luka Robnik postal državni podprvak, Blaž
Potočan je v isti kat. osvojil 15. mesto. V kat. De - 13 je Kaja
Urbanija Čož bila 7., Špela Mastnak pa 11. Špela Mastnak je v
svoji kat. De- 11 let osvojila odlično 5. mesto. Naša Cicibana Tiven
Grum in Ožbej Vačovnik Kotnik sta osvojila 14. in 26. mesto.
Odlično so naši fantje ( Timi Zajc, Martin Mastnak, Blaž Potočan
in Luka Robnik) skakali tudi v ekipnem državnem prvenstvu, kjer
za manj kot eno točko izgubili bronasto medaljo in osvojili odlično
4. mesto.

Ekipno DP - 4. mesto
Prvič pa so se naši skakalci in skakalke pomerili tudi v nordijski
kombinaciji v kat. D - 13 let (skok + tek na rolerjih). Presenetila
sta predvsem Timi Zajc s četrtim mestom in Luka Robnik s
sedmim mestom, Martin Mastnak je bil 19., Blaž Potočan 25.,
Špela Mastnak 27., Kaja Urbanija Čož pa 28. Čestitke vsem!
Nataša Robnik

Timi in Luka na DP v Kranju
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Pet naslovov regijskih
prvakov v Vizore

Zaključno poročilo letne občinske lige v
malem nogometu Vojnik 2012

Mladi skakalci do 13. leta so v Kisovcu zaključili pokal ŠK regije.
Tako kot vsako leto se v skupni seštevek štejejo tri tekme. In sicer je
bila letos prva tekma na Ljubnem ob Savinji, nadaljevali so v Mislinji
in končali v Kisovcu.

Konec meseca oktobra smo uspešno zaključili občinsko rekreativno
ligo v malem nogometu Vojnik 2012, ki poteka že 7. leto.

NK VOJNIK
LIGA PALČEK VOJNIK 2012

Že tradicionalno naši orli na regijskem pokalu odlično skačejo,
vendar tako odličnih rezultatov, kot so jih dosegli v letošnji poletni
sezoni, še niso osvojili. Osvojili so kar pet naslovov regijskih
prvakov.

1 KMN MARINERO

22 20 0

2

219:84

60

+135 7

0

2 TRIS-SPORT TEAM

22 18 2

2

188:82

56

+106 18

0

3 LA-UR ALIGATORJI

22 17 3

2

213:97 53 (-1) +116 13

0

Naši junaki so:

4 CAFECAFE ARCLIN

22 12 2

8 154:108

38

+46 16

1

- Cicibani do 9 let - 1. Tiven Grum, 2. Ožbej Vačovnik Kotnik

5 VOJNIK PIZZERIA LIMBO

22 12 2

8 146:136

38

+10

9

3

6 TRANSPORT ROGEL

22 9 4

9 136:111

31

+25 13

0

7 BORCI

22 9 3 10

30

-4

5

1

8 ROZNTALL

22 7 4 11 138:150

25

-12

3

0

- Cicibanke do 9 let - 1. Ana Vranc
- Dečki do 12 let - 1. Luka Robnik, 4. Blaž Potočan
- Dečki do 13 let - 1. Timi Zajc, 7. Martin Mastnak
- Deklice do 11 let - 2. Špela Mastnak

Končni vrstni red

9 FREDDY 69

22 5 1 16 94:1146

16

-52

7

4

10 MDF PARTIZANI

22 3 3 16 88:182

12

-94

4

0

11 MDV MIKI BAR

22 2 0 20 64:278

6

-214 4

0

12 ŠD FRANKOLOVO

- Deklice do 13 let - 1. Kaja Urbanija Čož

95:99

-

- -

-

-

-

-

9

1

Vsem skupaj iskrene čestitke!
Nataša Robnik

Najboljši strelci:
73 – Brečko (La-Ur Aligatorji)
62 – Lampret (Tris-Sport Team)
Glavni pokrovitelj lige PALČEK je Bar Palček,
Cesta v Šmartno 1A, Lucija Stropnik s.p.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2013
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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
Ulica Janeza Žige Popoviča
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V
naravoslovja
slogi
je moč«.in jezikoslovja.
Nova ulica v Občini Vojnik je tako
dobila
po nekomu
znanem krajanu,
ki ježedeloval
Bitiime
boter
ali nečemu
samo
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski
rebalansom
za HVALA
59.000 VAM
EUR
zvonovi,
zato:povečala
»Dragi botri,
in hvala
namenila
zatakšne
ﬁnanciranje
in
Bogu za
ljudi. izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole.
Ministrstvo za okolje in prostor
bo občini
Sonja
Jakop
Naj bosta vaš božič in novo leto
polna
za odpravo
posledic
po
neurju,
ki
je
sreče, veselja in cvetja! bilo v
septembru 2007, namenilo slabih 500.000
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo
plazov.

Oglasi

9. 9.
odki
ašajo
o se
.000
08 je
Z rebalansom so se načrtovala sredstva
OGLEDALO 72 ok.indd 45
cije,
za nakup stanovanja na Frankolovem,
ki in izdelavo idejne zasnove dograditve
irani Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje
etem dokumentacije za izgradnjo kanalizacije
jami na Frankolovem ter nakup zemljišča za
ob izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem.
rana Povečali so se prihodki iz naslova primerne
e in porabe (dohodnina, ﬁnančna izravnava, vsi
dnja
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR
clinu
in so namenjeni za opravljanje tekočih
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu
alnih proračuna za leto 2009 niso bila planirana v
kega zadostni višini. Sredstva so se namenila za
mora materialne stroške in vzdrževanje osnovnih
alno šol, plačilo razlike do ekonomske cene in
e in plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije
nik). stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb
alno brez prejemkov, soﬁnanciranje domske
se z oskrbe, vzdrževanje asfaltnih cest in
12

3. november 2009
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ROČNA
MASAŽA
NA
15.
OKTOBER
– DAN KMETIC
DOMU - MAZZI

v širšem družbenem okolju, s svojim delom
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega
kraja.
Tanja Golec Prevoršek
mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo,
urejanje krajev ter odvoz kosovnih
odpadkov.

V Vitanju je bila 18. oktobra že petič
terapevtska ročna masaža
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic.
reﬂekconska masaža stopal
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja
klasična švedska masaža
je pripravilo bogat kulturni program, na
pedikura
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo
kmetic
META. V želji
Miha ŠKOFLEK
s.p. po povezovanju
inIlovca
prijateljevanju
z
15, VOJNIK njimi nam je bilo
vsem
zelo
041/ 73 10lepo.
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Jovan
Srečno novo Irena
letoŠpegel
2013!
3. november 2009
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Veronika Marguč
www.mazzi.si

SREČNO 2013!
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Zasebna samoplačniška ambulanta

Raid Wahibi

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:
27.10.2009 12:58:16

Želimo vam vesele in blagoslovljene božične
praznike ter zdravo, srečno in uspehov polno
novo leto 2013. Vrtnarstvo Krašovec

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

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.

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

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

Srečno novo leto 2013!
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Ogledalo, številka 91, 18. december 2012

Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
December
Torek, 18. december
2012, ob 18. uri

Občina Vojnik prireja županov novoletni sprejem v Kulturnem domu Vojnik.

Sreda, 19. december
2012, ob 17. uri

Učenci in učitelji OŠ Vojnik prirejajo prireditev Zimska pravljica v
Kulturnem domu Vojnik.

Petek, 21. december
2012, ob 17. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik prireja obisk Božička mladine v prostorih
društva.

Sobota, 22. december Dekliška vokalna skupina KUD Vojnik prireja božično-novoletni koncert v
2012, ob 18. uri
Kulturnem domu Vojnik.
Petek, 23. december
2012, ob 16. uri

Godba na pihala Nova Cerkev prireja tradicionalni božično-novoletni koncert v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.

Ponedeljek, 24.
Društvo Talon Frankolovo prireja tradicionalni pohod z baklami k polnočnici v
december 2012, ob 22. uri Črešnjicah. Odhod izpred paviljona na Frankolovem.
Torek, 25. december
2012, ob 9. uri

Planinsko društvo Vojnik prireja srečanje planincev na Stolpniku.
Odhod ob 9. uri izpred cerkve v Črešnjicah.

Torek, 25. december
2012, ob 18. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo in Turistično društvo Frankolovo
prirejata novoletni koncert Frankolovčani Frankolovčanom v večnamenski dvorani
Frankolovo.

Sreda, 26. december
2012, ob 18. uri

Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev prireja tradicionalni božični koncert v
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.

Četrtek, 27. december Planinsko društvo Vojnik prireja nočni pohod na sv. Tomaž. Odhod izpred
2012, ob 17. uri
Zdravstvenega doma Vojnik. Na sv. Tomažu bo potekal tudi blagoslov vina.
Petek, 28. december
2012, ob 18. uri

Turistično društvo Vojnik prireja božično novoletni koncert v Kulturnem domu
Vojnik. Nastopajoči: klapa Stari grad in orkester Lucky&the Pipes.

Januar
Torek, 1. januar
2012, ob 16.45

Turistično društvo Frankolovo prireja 15. novoletni nočni pohod po poteh grajskih
pravljic na grad Lindek. Kratek kulturni program ob 16. 45, odhod pa ob 17. uri.
Zbor v graščinskem parku.

Petek, 4. januar
2012, ob 17. uri

Planinsko društvo Vojnik prireja tradicionalni nočni pohod na Kunigundo.
Odhod izpred mostu čez Hudinjo v Vojniku.

Februar
Sobota, 9. februar
2012, ob 14.30

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev prireja 26. tradicionalni pustni karneval
v Novi Cerkvi.

Občina Vojnik organizira svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite gradnje
oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka vsak četrtek od 16. do 18. ure v prostorih Občine Vojnik
po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).
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PRAZNIK KS FRANKOLOVO
23.5.2013

OBČINSKI PRAZNIK – 4.10.2013
PRAZNIK KS VOJNIK – 20.6.2013

PRAZNIK KS NOVA CERKEV
4.7.2013

Marjan Kovač, predsednik
Tone Preložnik, prometna in druga komunalna infrastruktura
Petra Pehar Žgajner, tajnica
Vesna Mazej ušen, svetovalka za kmetijstvo
Milan Dečman, član
Dejan Šnabl, član

Komisija za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč

Keršova ulica 8
3212 Vojnik
03 78 00 620/640/621
e-mail:obcina@vojnik.si
http://www.vojnik.si/
http://www.mojaobcina.si/vojnik/

Občina Vojnik

NUJNE TELEFONSKE ŠTEVILKE V PRIMERU NARAVNE NESREČE
Klic v sili 112
Prostovoljna gasilska društva občine Vojnik
– kontaktne osebe v primeru poplavne in požarne ogroženosti:
PGD Vojnik/ Silvo Kuder /041 763 371
PGD Frankolovo/ Franc Rihter /041 763 412
PGD Socka/ Vili Božnik /041 763 435
PGD Nova Cerkev/ Ivan Jezernik /041 763 391
PGD Lemberg/ Simon Božnik /041 763 445
Štab CZ Vojnik
Arnold Ledl, poveljnik /041 647 302 (protipoplavne vreče)
Irma Blazinšek, /031 384 399
Kontaktni podatki izpostave CZ Celje
Silvester Šrimpf, vodja Izpostave/ (03) 493 47 03
Danilo Praprotnik, sam. svetovalec ZiR/ tel.: (03) 491 09 20
Spletna povezava:
http://www.sos112.si/celje
E-pošta izpostave: izpostava.ce@urszr.si

