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Na polju rožice cveto,
na drevju pa ptički pojo,
z neba nam sveti sonček zlat,
že prišla je k nam pomlad …
(Janez Bitenc)

Prikaz obrezovanja drevja

Vzpon na Špičast vrh

Občinska uprava na cesti

Naša napovedovalka Petra
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Beseda urednika

Velikokrat se srečamo z dogodki, ki jih
ohranimo v spominu. Eden takih prijetnih
je prav gotovo povorka pustnih mask v
Novi Cerkvi, ki se je že štiriindvajsetič
pojavila med radovednimi gledalci, ki so
napolnili trg do zadnjega kotička.
Pomembni jubilej ima tudi pevska
skupina »in spiritu«, ki vam jo
predstavljamo v besedi in sliki. Tu pa so
še ljudske pevke Taščice, pa male vokalne
skupine, s svojim koncertom, mladi
glasbeniki in še boste lahko prebirali.

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

Glasilo Občine Vojnik

Posebej bi vas rad opozoril na osrednji
Uradni del, v katerem boste našli razpise
za vsa področja dela in življenja v naši
občini.
Rad bi tudi opozoril na prvi prispevek
pod naslovom (Ne)Znane osebnosti v
občini Vojnik - to so ljudje, ki so se rodili,
živeli in ustvarjali v naši občini in si
zaslužijo predstavitev v našem občinskem
glasilu. Prispevki si bodo sledili v nekaj
nadaljevanjih.
Opravičujem pa se vsem piscem, katerih
prispevkov nismo mogli objaviti zaradi
prostorske stiske. Že tako smo prekoračili
dogovorjeni obseg glasila za osem strani,
bo pa zagotovo bolje v prihodnosti, ko
prehajamo tudi na nov spletni medij.
Zato se opravičujem: piscem kulturnih
dogajanj, društvom, piscem rubrike
Pisma bralcev, rubrike Šport in Planinski
kotiček; predvsem pa šolarjem s prispevki
raziskovalnih nalog.
Pred nami so tudi prazniki za katere vam
želim, da jih praznujete v krogu svojih
najdražjih - domačih in prijateljev, da
imate lepo vreme in ostanete zdravi.
Srečno!
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
20. junija 2011, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 20. juniju,
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:
Milena Jurgec, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Ines Novak
Trženje oglasov: Ines Novak
Jezikovni pregled:
Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:
Tulipan
foto Jure Vovk
Priprava in tisk:
Grafika Zlatečan
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
Ob dejstvu, kako hitro mineva čas, sem pomislil, da je Ogledalo šele izšlo, pa že
pišem uvodne vrstice za novega. No, pa vendar ni čas tekel tako hitro, da ne bi slišal
nekaterih pohval na račun našega glasila, ki seveda pripadajo uredniku. Včasih slišimo
kakšno pohvalo tudi iz tujine. Posebno so veseli glasila naši zdomci, saj prihaja iz
njihovih rojstnih krajev in jim obudi slike in spomine … Torej, čestitke uredniku g.
Juretu Vovku!
Druga moja zahvala je namenjena organizatorju pustnega karnevala Slavku Jezerniku
in njegovi ekipi. Nekateri so bili mnenja, da je bil najboljši do sedaj, zagotovo pa je bil
med boljšimi in preprosto - bil je odličen. Vsem iskrena hvala in čestitke.
Tretja zahvala pa je namenjena organizatorjem prireditve OSTANIMO PRIJATELJI, ki je na Frankolovem zazvenela dvajsetič.
Čestitke celotni ekipi in Dušanu Horvatu kot predsedniku društva, ki to prireditev organizira. Zahvala pa tudi programskemu vodji
Tonetu Gregorcu, za kvalitetno predstavljanje ansamblov skozi dvajset let.
Na občinskem svetu predstavijo svoje
delo tudi predstavniki Policijske postaje
Celje, kamor spada tudi občina Vojnik.
Ob vseh opozorilih, so nas letos še
posebej opozorili na droge, ki se pogosto
pojavljajo v naši občini. Morda smo se na
problem že malo navadili, vendar ponovno
opozarjamo starše, da se zasvojenost in
problemi z razpečevanjem niso zmanjšali
na našem območju. Ostali problemi, ki so
bili predstavljeni, pa se pojavljajo približno
enako kot v preteklih letih.
Tudi letos bomo postavljali občinski
radar. Postavljali ga bomo na mesta, kjer
so v prvi vrsti najbolj ogroženi otroci; to
je v okolici šol in vrtcev in pa na relacijah,
kjer nas opozarjate in nekateri tudi prosite,
da umirimo promet.
Ponovno nas nekateri opozarjate, da
preveč psov hodi prosto naokrog. Prosimo
lastnike psov, da poskrbijo za svoje
štirinožne ljubljenčke in to tako, da jih ne
puščate same tavati po naseljih ali drugod.
Občani opažajo, da nekateri psi redno
tekajo naokrog - tudi nevarni! Prosimo, da
odgovorno ravnate z njimi in jih vodite na
sprehod na vrvici.
Projekt protipoplavnih ukrepov smo
predstavili v Arclinu, kjer je bil največji
interes za njegovo predstavitev. Ko bomo
pridobili ustrezne elektronske (digitalne)
podlage, bomo rešitve predstavili tudi
v Ogledalu. Naj še enkrat predstavim
vsebino protipoplavnih načrtov v občini:
1. Ureditev zadrževalnikov na potoku, ki
priteče skozi Vojnik od Tomaža.
2. Prestavitev struge reke Hudinje
(vzporedno na sedanji tok) na relaciji
od trgovskega centra Tuš do mostu na
Cesti v Šmartno.
3. Celovita rešitev v Arclinu do meje s
KS Škofja vas.
Mnogi kurite različne odpadke. Še
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posebno opozarjamo vse tiste kmete, ki
kurite odpadno plastiko od baliranja, da
je to prepovedano. To plastiko lahko brez
težav odložite v kontejner v zbirnem centru
obrtno poslovne cone Arclin.
Dobili smo nekaj pisem in vprašanj v
zvezi s čistočo vode iz vodnega vira Šibanc
(Frankolovo). Ponovno sporočamo (o tem
smo poročali tudi v Novem Tedniku), da
je občina zagotovila sredstva za čistilno
napravo, ki bo čistila vodo v zajetju Šibanc.
Sredstva bo namenilo podjetje VO-KA,
ki upravlja s tem vodovodom, iz sredstev
amortizacije, dela pa bodo končana
predvidoma v naslednjem mesecu.
Zaradi težav pri aktiviranju enot Civilne
zaščite, smo se odločili, da formiramo
skupno ekipo za posredovanje v primeru
naravnih in drugih nesreč. Pričakujemo,
da bo ta ekipa bolj resna in predvsem
pripravljena pomagati takrat, ko bo to
potrebno. Ob zadnjih poplavah, leta 2007
in 2010 se je celo zgodilo, da nekateri niso
hoteli priti ob pozivu, drugi pa se sploh
niso javili ali oglašali na direktne klice iz
občinskega štaba.
Seveda bodo glavno breme še vedno
nosili člani gasilskih društev, ki do sedaj
niso nikoli zatajili oz. so se odlično izkazali
v različnih akcijah.
V proračunu imamo namenjen denar za
most v Višnji vasi (pri Rudniku). Vsem, ki
nas opozarjate, da je most v slabem stanju
sporočamo, da bomo z izgradnjo začeli še
letos.
Prav tako je v načrtu tudi izgradnja
drugega dela vodovoda v Hrenovi.
Usklajujemo še zadnje dele projekta, ki
smo ga imeli že pripravljenega z Mestno
občino Celje, s katero naj bi zgradili
tudi podaljšek tega vodovoda za občane
na mejnem območju. Vsaka občina bo
zgradila svoj del, obe občini pa načrtujeta
15. april 2011

začetek gradnje še letos.
Po neurju l. 2010 sta ostala dva večja
plazova, in sicer na cesti proti Koštomaj
– Hrenova (iz smeri Konjsko) in plaz nad
domačijo Zazjal v Črešnjicah. Ostali so
tudi nekateri plazovi po neurju l. 2009,
in sicer v vzhodnem delu naše občine
(Razgor).
Za omenjena dva iz leta 2010 in za
nekatere iz prejšnjih let, smo pridobili
projektno dokumentacijo in jo poslali v
revizijo. Ker je bila revizija projektov
uspešna, bomo poskušali čim prej pridobiti
tudi sklepe o možnosti koriščenja sredstev
za sanacijo omenjenih plazov.
Ob koncu zahvala vsem, ki ste ponovno
in že tolikokrat sodelovali v čistilni akciji.
Odkar imamo Zbirni center, opažamo, da
se stanje izboljšuje. K temu je pripomogla
tudi čistilna akcija. Vendar pa nas občani še
vedno opozarjajo, da se veliko smeti meče
iz avtomobilov na travnike oz. gozdove
ob cestah. Še posebno se ti odpadki vidijo
spomladi, ko skopni sneg. Travnike je
zato potrebno pograbiti in pospraviti vso
nametano navlako.
Zato prosim vse, ki se vozite z
avtomobili, še posebno mlade, da ne
odmetavate pločevink, plastenk, plastike
(nekateri odmetavajo cele vreče smeti),
ampak vse to odlagate na primerna mesta
oz. v zato postavljene zabojnike na mnogih
ekoloških otokih po občini.
V tem Ogledalu bo večina letošnjih
razpisov! Ne pozabite se prijaviti! Če
potrebujete
dodatne informacije, nas
pokličite!
Vsem želim prijetno praznovanje
velikonočnih praznikov, 27. aprila dneva upora proti okupatorju in 1. maja
– mednarodnega praznika dela; in seveda
sončne pomladne dni!
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Strokovne službe - Aktualno

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE
VOJNIK ZA LETO 2010
Na 6. redni seji občinskega sveta, dne
24.3.2011, so svetniki sprejeli zaključni
račun za preteklo leto.
Proračun za leto 2010 je bil sprejet na 28.
seji občinskega sveta, dne 20.12.2009, (Ur.l.
RS št. 105/2009), spremembe pa so bile
objavljene v Odloku o rebalansu proračuna
Občine Vojnik za leto 2010, ki je bil sprejet
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI

7.087.480
5.409.827
638.015
39.606
24.352
975.679

na 33. seji občinskega sveta, dne 15.9.2010, (Ur.l. RS št. 77/2010).
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Rezultat
naštetih bilanc predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v
višini 336 tisoč EUR.
Občina v letu 2010 ni najela dolgoročnega kredita, odplačala
je glavnice za obstoječe kredite v višini 173 tisoč EUR, stanje
zadolženosti konec leta znaša 2.037 tisoč EUR.
ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.580.814
2.280.204
2.504.222
1.548.541
247.847

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAýUNA 2010
Prejete donacije iz
domaþih virov
0,34%

Prihodki od prodaje
zemljišþ
0,20%

Prihodki od prodaje
zgradb in prostorov
0,36%
Prihodki od prodaje blaga
in storitev
0,13%

Prejeta sredstva iz
državnega proraþuna
2,59%
Prejeta sredstva iz
obþinskih proraþunov
7,03%

Prejeta sredstva iz drž.
pror. iz sredstev pror.
Evropske unije
4,14%

Prejeta vraþila danih
posojil
0,05%

Drugi nedavþni prihodki
5,58%
Globe in druge denarne
kazni
0,26%
Udeležba na dobiþku in
dohodki od premoženja
2,99%

Takse in pristojbine
0,04%

Domaþi davki na blago in
storitve
2,77%

Dohodnina
69,87%

Davki na premoženje
3,65%

V letu 2010 so se namenila sredstva za naslednje glavne investicije:
- pričetek izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Frankolovem (184 tisoč EUR),
- zaključek izgradnje kanalizacije Pot na Dobrotin (35 tisoč EUR),
- zaključek rekonstrukcije ceste Frankolovo – Črešnjice (495 tisoč EUR),
- izgradnja pločnika in rekonstrukcija Ulice Stanka Kvedra (167 tisoč EUR),
- prevezava vodovoda »Devica Marija« - Pot na Dobrotin (37 tisoč EUR),
- izgradnja javne razsvetljave v Ulici Stanka Kvedra (38 tisoč EUR),

Foto: J.V.
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- plačilo obveznosti za nakup zemljišča za zbirni center Vojnik (50 tisoč EUR),
- plačilo obveznosti za zamenjavo varčnih žarnic v KS Vojnik (50 tisoč EUR),
- priprava dokumentacije za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Mavrica Vojnik (88 tisoč EUR),
- priprava različnih projektov na področju komunale v vrednosti 138 tisoč EUR (protipoplavni ukrepi v Arclinu, izgradnja
zadrževalnika Tomaž, izgradnja vodovoda Tomaž, prehod za pešce v Socki in Novi Cerkvi …),
- obnova poslovnega prostora na Keršovi ul. 12 (37 tisoč EUR),
- nakup gasilskega avtomobila za PGD Frankolovo (150 tisoč EUR),
- sanacija cest in plazov v višini 285 tisoč EUR.
Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni strani občine.

REALIZACIJA ODHODKOV PRORAýUNA 2010
OBýINSKA UPRAVA (po proraþunskih uporabnikih)
OBýINSKA UPRAVA UREJANJE PROSTORA
0,57%

OBýINSKA UPRAVA OBýINSKO
PREMOŽENJE
2,21%

OBýINSKA UPRAVA KOMUNALA
26,20%

GOSPODARSTVO S
OBýINSKA UPRAVA OBýINSKA
UPRAVA
TURIZMOM
POŽARNA VARNOST,
KMETIJSTVO
0,65%
ZAŠýITA IN
1,09%
REŠEVANJE, CZ
OBýINSKA UPRAVA 3,50%
ELEMENTAR
4,32%

SKUPNA OBýINSKA
UPRAVA MEDOBýINSKI
INŠPEKTORAT in
REDARSTVO
REŽIJSKI OBRAT
3,10%
1,97%

OBýINSKA UPRAVA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
40,53%

KS VOJNIK
1,08%

OBýINSKA UPRAVA FINANCE
1,27%
OBýINSKA UPRAVA SPLOŠNE ZADEVE
7,93%

ŽUPAN
0,97%
NADZORNI ODBOR
0,03%

OBýINSKI SVET
2,11%

KS NOVA CERKEV
1,10%
KS FRANKOLOVO
1,38%
Pripravila:
Irena Špegel Jovan

OBČINA VOJNIK IN VITANJE V SKUPNI
OBČINSKI UPRAVI
Če ste bili na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi, ste opazili, da sta se poročila ženin »Vojnik« in nevesta »Vitana«.
In ker je v vsakem »hecu« nekaj resnice, vam bomo predstavili novo skupno sodelovanje z Občino Vitanje, ki nam
bo prineslo v skladu z zakonodajo cca. 45.000,00 €/leto pozitivnega učinka v proračunu Občine Vojnik.
Prvo skupno občinsko upravo smo ustanovili davnega leta 2002 na področju inšpekcije in jo kasneje razširili tudi na redarstvo, tako
da opravljamo naloge za osem občin. Projekt skupnega delovanja je učinkovit in »nagrajen« v skladu z Zakonom o financiranju občin
(ZFO) v višini 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov, zato smo se skupaj z Občino Vitanje odločili, da bomo v recesijskih
časih racionalizirali naši upravi na področju proračunskega računovodstva. Ker imamo v naši občini proračunsko računovodstvo
dobro organizirano in ker smo večji, bo sedež SOU v Občini Vojnik. Delovna telesa in Občinska sveta so v preteklih treh mesecih
usklajevali skupen odlok, ki je bil na marčevskih sejah sprejet. Pričetek skupnega opravljanja del je predviden najkasneje v štirih
mesecih po uveljavitvi odloka.
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Strokovne službe - Aktualno
Zaradi skupnega opravljanja nalog se določi enotno sofinanciranje večine odhodkov, in sicer v deležih, ki so se uskladili glede na
predvideno dejansko izvajanje del za posamezno občino, to je 73 % za občino Vojnik in 27 % za občino Vitanje. Najmanj enkrat na
dve leti se ugotovi dejanski odstotek opravljenih nalog in se v skladu z ugotovitvami ustrezno spremeni procent financiranja (7. člen
odloka). Predvideni kadrovski načrt je: tri javne uslužbenke, ki so že zaposlene na Občini Vojnik in javna uslužbenka s polovičnim
delovnim časom iz Občine Vitanje. Vsi zaposleni bodo skupaj na eni lokaciji (Keršova ulica 8, Vojnik). Delno se izvajajo dela v
Občini Vitanje v skladu s programom. Večina operativnih in strokovnih del se bo opravljala na sedežu (večja možnost strokovnega
sodelovanja, racionalnejša uporaba programske ter računalniške opreme, smotrnejše ravnanje z dokumentarnim gradivom ...).
Mojca Skale

PROGRAM OPREMLJANJA IN MERILA ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBMOČJE OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik pripravlja »Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje občine Vojnik«, ki bo
usklajen z novo zakonodajo.
Nova zakonodaja je prinesla bistveno drugačen koncept obračuna komunalnega prispevka, ga dokaj poenotila med občinami in
naredila bolj primerljivega ter ga tudi uskladila z novejšimi spremembami zakonodaje na telekomunikacijskem in elektroenergetskem
področju. Poleg tega je tudi odpravila večino lokalnih posebnosti, ki jih je bilo moč zaslediti v mnogih občinah, predvsem na področju
določanja posebnih faktorjev območij in olajšav ter natančneje določila postopanje v posebnih primerih.
Nova zakonodaja določa oz. delno omejuje in opredeljuje osnovne faktorje. Občinski sveti se tako npr. pri faktorju dejavnosti lahko
opredeljujejo med minimalnim 0,7 in maksimalnim 1,3; ob upoštevanju enotne klasifikacije objektov.
Namen tega odloka je v prvi vrsti uskladiti pobiranje komunalnega prispevka z novejšimi spremembami zakonodaje. Tako je bil v
letu 2007 sprejet nov Zakon o prostorskem načrtovanju, kateremu sta potem sledila še nova Uredba o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali
ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se plačuje tudi zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (npr. izgradnja kanalizacije ali vodovoda …).
Program opremljanja vsebuje, v skladu z 9. členom uredbe, podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo in za tisti del komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.
»Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Vojnik« je bil kot osnutek že obravnavan,
tako da ocenjujemo, da bo akt sprejet na občinskem svetu nekje v aprilu ali maju 2011.
Na podlagi osnutka ocenjujemo, da bo komunalni prispevek v naši občini višji za tiste zavezance, ki so sedaj bolj oddaljeni od
centrov naselij, saj predstavlja izgradnja komunalne infrastrukture na odročnejša območja tudi velik strošek za občino. Po trenutno
veljavnem odloku pa se je na teh območjih odmerjal nižji komunalni prispevek.
Vsa zbrana sredstva so namenska in se lahko namenijo samo za gradnjo komunalne infrastrukture, skladno z načrtom razvojnih
programov občine. Občina Vojnik je iz proračuna za investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture v preteklih letih namenila
precej več sredstev, kot je bilo zbranih s komunalnim prispevkom, saj so potrebe in želje občanov vedno večje.
Pripravila:
Jelka Gregorc

15. april 2011

7

OgledalO 2/81

Strokovne službe - Aktualno
IZBRAN JE IZVAJALEC ZA GRADNJO TELOVADNICE OŠ VOJNIK
V prejšnji številki Ogledala smo vas
seznanili z osnovnimi podatki gradnje nove
telovadnice OŠ Vojnik. Občina Vojnik
je 26.01.2011 na portalu javnih naročil
objavila Razpis za izdelavo projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projektne dokumentacije
za izvedbo del, izgradnje telovadnice
in nabavo opreme za
telovadnice.
Komisija za odpiranje ponudb v sestavi:
Vesna Poteko - predsednica, Tanja Golec

Prevoršek – članica in Janez Karo – član,
je izvedla odpiranje ponudb. Pravočasno
so bile oddane naslednje ponudbe: CM
Celje d.d., LIWEL d.o.o., LESNINA
INŽENIRING d.d. in SGP POMGRAD
d.d. Komisija je ugotovila, da so vse
ponudbe sprejemljive in kot najugodnejšo
izbrala ponudbo podjetja CM Celje d.d.
Pogodbena vrednost znaša 2.285.290,80
EUR. Projekt sofinancira Ministrstvo za
šolstvo in šport in sicer v višini 617.388,00

EUR. Do konca junija je rok za izdelavo
projektne dokumentacije. Začetek del se
načrtuje v mesecu juliju 2011 in zaključek
izgradnje telovadnice OŠ Vojnik v mesecu
juniju 2012. Veselimo se še enega velikega
projekta, saj bo telovadnica OŠ Vojnik
velika pridobitev za boljše delovne pogoje
pedagogov in učencev ter organizacijo
večjih prireditev.

Vesna Poteko, mag.

UREJANJE PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU V VOJNIKU
Občina Vojnik je v mesecu marcu pristopila
k modernizaciji parkirišča ob pokopališču
v Vojniku. Izvajalec del je podjetje ISAR
d.o.o. iz Vojnika. Parkirišče bo zagotavljalo
cca. 80 parkirnih mest, ki bodo delno v
travnih ploščah, delno pa asfaltirana. Prav
tako bosta izvedena dva uvoza na parkirišče,
ki bosta omogočala dostop samo osebnim
vozilom. Vrednost vseh del bo približno
57.000,00 EUR. Parkirišče je bilo do
sedaj v makadamsko, zato je bilo potrebno
nenehno vzdrževanje, ki je bilo povezano
z precejšnjimi stroški. Dela bodo končana
predvidoma v mesecu aprilu.
Tone Preložnik
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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA
OBMOČJE ŽGAJNER (OPPN)
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na zemljišču parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 916/1, 916/2 in 916/3, vse k.o. Vojnik okolica, velikosti cca. 19.877,32 m², ki so v lasti fizičnih oseb. Območje je omejeno: na severni strani s sosednjima parcelama št. 932
in 1180, vse k.o. Vojnik - okolica; na zahodni strani parcelami št. 1180, 890, 895 in 903, vse k.o. Vojnik – okolica; na južni strani
s parcelama št. 906 in 908, vse k.o. Vojnik - okolica, ter na vzhodni strani parcelami št. 912, 922, 923, 229 in 931, vse k.o. Vojnik okolica. Na celotnem območju se načrtujejo individualni stanovanjski objekti.

Prostorski akt bo predvidoma v enomesečni javni razgrnitvi meseca maja. Izdelovalec je v postopku pridobivanja smernic k OPPN.
Jelka Gregorc
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REORGANIZACIJA
CIVILNE ZAŠČITE

PROSLAVA OB DNEVU CIVILNE
ZAŠČITE V VOJNIKU

Ob poplavah v septembru 2010, se je
v občini Vojnik med pripadniki zaščite in
reševanja, ponovno pojavilo vprašanje
izredno slabega odziva pripadnikov
Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) ob
aktiviranju enot. Zaradi tega smo se
odločili, da reorganiziramo vse obstoječe
enote CZ in jih kadrovsko dopolnimo.
Enoto CZ so doslej v večini sestavljali
občani, ki so bili v preteklosti bili
razporejeni v njo na podlagi državljanske
dolžnosti.

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Upravo RS za zaščito
in reševanje - Izpostava Celje in Občino Vojnik, organiziral svečano podelitev priznanj
in nagrad ob 1. marcu - dnevu CZ. Podelitev je potekala v petek, 4. marca 2011, ob
17. uri, v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev. Program so popestrili: moški pevski
zbor Nova Cerkev, vokalna skupina »in spiritu« in godba na pihala Nova Cerkev.

Reorganizacija bo pomenila ukinitev
posameznih dolžnostnih enot CZ po
specialnostih, organizirali pa bomo
splošno enoto, ki jo bodo sestavljali
vsi dosedanji in novi prostovoljci iz
občine Vojnik. Temeljna naloga nove
enote bo nudenje pomoči ob večjih in
velikih naravnih in drugih nesrečah,
predvsem v nalogah, ki niso primarno
v domeni gasilcev. Sem sodijo: nudenje
prve pomoči, pomoč pri zagotavljanju
osnovnih pogojev za življenje zaradi
posledic hudih nesreč, splošno reševalne
naloge ter druge naloge zaščite in
reševanja.
Občina Vojnik bo zagotavljala vsem
pripadnikom naslednje pravice:
- 100% nadomestilo plače za čas
odsotnosti z dela zaradi priprav in
aktivnosti v CZ za redno zaposlene,
samostojne podjetnike, študente,
upokojence, brezposelne in za osebe
brez prihodkov;
- kritje stroškov, ki so povezani s
pripravami in aktivnostmi v CZ
(kritje potnih stroškov in dnevnic – če
ni drugače zagotovljena prehrana);
- zavarovanje za primer nezgod.
Od
pripadnikov
pričakujemo
pripravljenost za usposabljanje in
zanesljiv odziv na aktiviranje ob
nesrečah.
Iz navedenih razlogov vabimo vse,
ki se vidite v kakršnikoli vlogi v okviru
sistema zaščite in reševanja, da se
prijavite k sodelovanju in pokličete
gospo Irmo Blazinšek na Občino Vojnik
do konca meseca aprila.
Arnold Ledl,
poveljnik Civilne zaščite
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Navzoče je pozdravil gostitelj – župan občine Vojnik, g. Benedikt Podergajs.
Slavnostni govornik je bil g. Branko Dervodel, namestnik direktorja Uprave RS za
zaščito in reševanje.
Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko regijo, dr. Aleš Krajnc in njegov namestnik ter
vodja Izpostave URSZR Celje, g. Silvester Šrimpf, sta svečano podelila priznanja CZ
najbolj zaslužnim pripadnikom (pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in
sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam, gospodarskim družbam in
zavodom) za zasluge in prispevke pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v
preteklem obdobju.

Tako je bilo podeljenih:
- 25 bronastih znakov CZ (od tega 13 za enkratno požrtvovalno opravljanje nalog ob
poplavah septembra 2010),
- 3 srebrni znaki CZ (1 znak CZ bo podeljen med letom),
- 3 zlati znaki CZ in 2 plaketi, kateri bodo podeljeni med letom.
Ines Novak

15. april 2011

Strokovne službe - Aktualno
ENOTNA REGIJSKA
ŠTIPENDIJSKA
SHEMA SAVINJSKE
REGIJE
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije,
v zvezi z učinkovitejšim izvajanjem Enotne regijske štipendijske
sheme Savinjske regije, spodbuja z občinskimi štipendijskimi
skladi. V ta namen je podala pobudo za aktivno sodelovanje
občin pri sofinanciranju štipendij, ki jih podelijo podjetjem s
sedežem v njihovem kraju.
Osnovni namen Enotne regijske štipendijske sheme je 50
% sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce
ter zaposlitvene možnosti za dijake in študente v regiji. Leta prispeva k trajnostnemu razvoju regije, saj vpliva na večjo
zaposljivost, omogoča dodatno socialno vključenost in zmanjšuje
neskladja med ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu
dela. Delodajalec spodbuja k razvojni strategiji zaposlovanja,
štipendiste pa k zaposlovanju v regiji in s tem vpliva na dvig
izobrazbene ravni. Osnovna shema ponuja tudi nadgradnjo z
vključitvijo občin Savinjske regije. Trenutno se 50 % višine
štipendij financira iz slovenskega in evropskega proračuna, ostalo
morajo zagotoviti delodajalci. V sodelovanju z občino s bo delež
sofinanciranja s strani delodajalcev zmanjšal.
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 2. redni seji, dne
10.2.2011, obravnaval sodelovanje Občine Vojnik v projektu
Enotne regijske štipendijske sheme in sprejel sklep: Občina
Vojnik bo sofinancirala eno podeljeno štipendijo s strani
delodajalca na našem območju v predvideni višini 50 % oziroma
se bo vsota vložka razdelila na število delodajalcev, ki se bodo
vključili v Regijsko štipendijsko shemo 2011/2012. Zaradi tega je
Občina Vojnik z RASR podpisala pismo o nameri za sodelovanje
v projektu Enotne regijske štipendijske sheme Savinjske regije
2011/2012. Občina Vojnik s pismom izraža interes za sodelovanje
v tej shemi, preko katere bo izvajala svojo štipendijsko politiko.
Na spletni strani Občine Vojnik in v časopisu Delo je objavljen
poziv za delodajalce za vstop v Enotno štipendijsko shemo
Savinjske regije 2011/2012. Pozivamo delodajalce v Občini
Vojnik, da oddajo vloge in izrazijo interes po sodelovanju
zaposlovanja mladih.
Upamo, da bomo skupaj prispevali k razvoju družbe, ko gre za
usposabljanje in zagotavljanje človeških virov.
Vesna Poteko, mag.
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OBČINA VOJNIK V
KORAKU S ČASOM
Zaradi spremenjenih navad, želja in pričakovanj občank
in občanov na področju spremljanja novic in drugih lokalnih
informacij, se je občinska uprava Občine Vojnik, v sodelovanju
z našim uredništvom, odločila za vzpostavitev novega spletnega
medija občine Vojnik.

Spletni medij občine Vojnik bo tako vsem občankam in
občanom s spletnim dostopom nudil najbolj sveže lokalne
novice, obvestila, komentarje, napovedi dogodkov in vse
druge informacije, ki bodo obogatene tudi z multimedijskimi
vsebinami in jih bo možno brezplačno prebirati oziroma si jih
ogledovati kadarkoli.
Spletni medij občine Vojnik bo dostopen na portalu
mojaobčina.si, kjer bo poleg vseh novic in drugih aktualnih
objav na voljo tudi najbolj sveža lokalna vremenska napoved,
lokalna ponudba prostih delovnih mest, napovednik dogodkov
in številne druge lokalne vsebine.
Prek spletnega portala bodo občanke in občani prejemali
ažurne informacije tudi o delovanju nekaterih zavodov, društev
in drugih organizacij v občini Vojnik.
Novi spletni portal bo imel lokalno vsebino, a bo imel za
razliko od tega tiskanega glasila prednosti, kot so: dnevno
sveže informacije, 24-urni vsakodnevni dostop do informacij,
koledarja in napovednika dogodkov, večdnevno lokalno
vremensko napoved, dodatne multimedijske avdio in video
vsebine, možnost ocenjevanja in komentiranja vseh vsebin,
možnost pregledovanja arhivskih vsebin, večji doseg bralcev in
obiskovalcev itd.
Vsi obiskovalci spletnega portala se bodo lahko tudi naročili
na prejemanje brezplačnih tedenskih e-novic.
Novi spletni portal bo pričel z delovanjem v mesecu maju in
bo dostopen na spletnem naslovu: www.mojaobcina.si/vojnik.
Vsi tisti, ki bi želeli sodelovati in soustvarjati vsebine na
spletu, se že lahko prijavite prek spletnega obrazca na naslovu:
www.mojaobcina.si/vojnik.
Občinska uprava in Uredništvo
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Krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
V sredo, 23. marca 2011, smo imeli 4. sejo
Sveta KS Vojnik.

zaposleni v vrtcih in šoli, krajani in krajanke - saj vam ni vseeno
v kakšnem okolju živimo. Iskrena hvala!

K prvi točki seje smo povabili člane društev
in organizacij, ki delujejo v našem kraju, z
namenom, da se dogovorimo o poteku čistilne
akcije. Hvala vsem, ki ste se povabilu odzvali,
saj smo z vašo pomočjo lažje načrtovali potek
akcije. Zavedamo se, da bi bil brez aktivnega
sodelovanja požrtvovalnih članov društev, zavodov in številnih
posameznikov uspeh čistilne akcije vprašljiv.

V teh pomladih mesecih, ki sledijo, se bodo v naši krajevni
skupnosti odvijale številne prireditve, ki so namenjene vam,
spoštovani bralci in bralke Ogledala. Vabim vas, da se jih
udeležite, prav tako pa sprejmite naše povabilo na prireditve, ki
se bodo odvijale v času praznika KS Vojnik.

Pregledali smo zaključni račun proračuna KS, ki je sestavni del
zaključnega računa proračuna Občine Vojnik. Zaključno poročilo
KS je zato v obliki in sestavi skladno s področno zakonodajo za
lokalne skupnosti, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja lete. Letno poročilo zajema tri dele, in sicer: poročilo o realizaciji
finančnega načrta KS, poslovno poročilo in računovodsko
poročilo z obrazložitvami.

KS VOJNIK
Tel.: 03 780 06 20
Uradne ure predsednice KS
sreda: 15.30 - 17.00

Člani sveta KS Vojnik so bili seznanjeni z Osnutkom predloga
o opremljanju in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Vojnik, ki je v fazi obravnave.
Član sveta KS, g. Samo Kunej, je predstavil Dolgoročno
razvojno strategijo občine Vojnik - DRS, ki je temeljni programski
dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, katerega
cilj je zagotavljati trajnostni razvoj. Prednostni ukrepi, ki so jih
avtorji načrtovali za območje KS Vojnik, se na mnogih področjih
dopolnjujejo s prioritetnimi nalogami KS, kar nas veseli, saj je
to potrditev, da so upoštevali predloge in potrebe naših krajanov.
Potrebi in želji krajanov po varnem bivanju na poplavnem
območju Arclina, pa smo na pobudo Civilne iniciative Arclin,
na nedavnem srečanju s krajani Arclina, prisluhnili: Benedikt
Podergajs (Občina Vojnik), Brane Skutnik, Urša Žibret, Krištof
Kučiš (Hidrosvet), Irma Blazinšek, Jernej Falnoga in Lidija Eler
Jazbinšek (KS Vojnik). Na srečanju so krajani izpostavili željo
po čimprejšnji rešitvi problematike poplavnega območja. Brane
Skutnik (Hidrosvet) je predstavil skupen projekt z MO Celje, ki
vključuje tudi ureditev protipoplavnih rešitev na področju Arclina.
Gospe Anki Novak se zahvaljujemo za gostoljubje.

Pranje ceste pred zdravstvenim domom Vojnik

Otroci OŠ Vojnik pred odhodom na čistilno akcijo

Ob srečanjih z vami, spoštovani sokrajani in sokrajanke, in ob
pogovorih z vašimi predstavniki in člani sveta KS, se seznanjamo
s problematiko in željami z različnih delov naše KS. Nekatere
so hitro rešljive in uresničljive, druge pa žal zahtevajo daljši
postopek, zato vas prosimo za potrpežljivost. Včasih je za
izboljšanje skupnega dobra potrebno zelo malo.
Vabilo na čistilno akcijo je bilo uslišano. Mnogi ste s svojo
vključitvijo pripomogli, da namesto vrečk, kosovnih in drugih
odpadkov, zdaj lažje opazimo prebujajoče rastlinje. Žal je veliko
tistih, ki brez slabe vesti odvržejo vrečo s smetmi v naravo, pa
čeprav imajo v bližini zbirni center. Skrb za okolje in ekološka
osveščenost je odgovornost vsakega posameznika. Osveščeni pa
ste zagotovo udeleženci čistilne akcije - člani društev, otroci in
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Takšne skupine si lahko srečal kjerkoli
Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica sveta KS Vojnik

Krajevne skupnosti
ČISTILNA AKCIJA V KS NOVA CERKEV
V mesecu aprilu je Občina Vojnik, v sodelovanju s krajevnimi skupnosti, organizirala akcijo čiščenja okolja z
namenom, da postorimo nekaj pozitivnega in nujno potrebnega za naravo.
V KS Nova Cerkev
je bila čistilna akcija
9. aprila 2011. Pred
tem smo na različne
lokacije dostavili kontejnerje, v katere
so krajani lahko odlagali svoje odpadke.
Strojno smo očistili asfaltne površine v
centrih naselij in avtobusnih postajališčih.
Tako so naša gasilska društva imela lažje
delo pri pranju omenjenih površin.
V akciji so, poleg članov vseh treh
gasilskih društev, sodelovali tudi ostali
člani društev in organizacij v KS ter
učenci in učitelji OŠ Vojnik in POŠ Nova
Cerkev in Socka. Čistili so območja, ki so
bila predhodno dogovorjena in določena
na skupnem sestanku.
Menimo, da so take čistilne akcije
potrebne, predvsem pa koristne, saj se
odstranijo odpadki, ki v naravo ne sodijo.
Le tako bomo lahko živeli v čisti in
lepi naravi, največ k temu pa vsekakor
pripomoremo sami. Zato upamo, da
bomo poskrbeli za ohranjanje narave in
naredili še več na tem področju.

Čiščenje zelenice ob šoli

Takole vse do glavne ceste

Pošteno smo zavihali rokave

Pranje parkirišča ob pokopališču

Orodja ni zmanjkalo

Naloga je končana, samo vrečke še odložimo

Težja dela smo opravljali moški

Tik pred začetkom akcije še skupinska slika

Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali
v akciji, se lepo zahvaljujemo z željo, da
se v prihodnjem letu spet vidimo in da se
nam pridruži še kdo.
Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
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BANKOMAT V NOVI CERKVI
Glede na pustna dogajanja in v zvezi z kritiko na račun bankomata v Novi Cerkvi
vam sporočamo, da se že nekaj let trudimo za to pridobitev v kraju, trenutno pa potekajo
resni dogovori za njegovo namestitev v bodoči novi trgovini, na lokaciji sedanjega
gospodarskega poslopja – marofa, v Novi Cerkvi.
S. Jezernik

15. april 2011
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Krajevne skupnosti
POMLAD V KRAJEVNI SKUPNOSTI
FRANKOLOVO
V teh dneh je prišla pomlad, vsa sveža, mehka in predvsem mila. To je čas prebujanja narave, ko se vse rojeva na
novo. Pomlad smo nestrpno čakali, saj nas zjutraj zbudi žvrgolenje ptic in skozi okno pokukajo topli sončni žarki.
Pomlad je tudi čas,
ko počistimo okoli
svojih domov, nato pa sodelujemo še v
skupni čistilni akciji in poskrbimo za
lepšo okolico našega kraja. Tudi letos
se bodo člani Sveta KS Frankolovo
skupaj z člani različnih društev, učenci
OŠ Frankolovo in Skavtsko organizacijo
vključili v spomladansko čistilno akcijo.
Žal se omenjene akcije v našem kraju že
vrsto let zapored udeležujemo le člani
društev, predstavniki KS in otroci iz šole
ter vrtca. Pogrešamo udeležbo krajanov,
za katere smo prepričani, da so prav
tako dolžni pristopiti k čiščenju kraja v
katerem živijo.
V mesecu aprilu se pričnejo prireditve
različnih društev, ki potekajo v okviru
praznovanja KS Frankolovo. Že vrsto let
so omenjene prireditve lepo organizirane.
S strani članstva v društvih je vloženega
veliko truda in skrbi, zato je prav, da se
krajani udeležimo teh prireditev. S tem
pokažemo pripadnost kraju ter izkažemo
zahvalo vsem tistim, ki so pripravljeni
delovati v društvih.
KS Frankolovo vsako leto pripravi
koledar prireditev, kateri je objavljen v
občinskem glasilu Ogledalu in pripravi
plakate na to temo v upanju, da se boste
krajani udeležili prireditev, ki potekajo
od meseca aprila pa vse tja do začetka
septembra.

Gasilci so očistili parkirišče ob OŠ Frankolovo

Kaj storiti z luknjo v asfaltu?

Pranje parkirnega prostora

Veliko je nerazumljivih odpadkov ob
strugi potoka

V primerjavi z lanskim letom manj, pa
vendar še vedno veliko odpadkov, ki so
ob robu cestišč

Spoštovani krajani - vljudno vabljeni!
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
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Strokovne službe - Aktualno
PES - PRIJATELJ IN
OBVEZNOST
Opozarjali smo že na problem, ki ga
povzročajo iztrebki naših ljubljenčkov – psov.
Opaziti jih je povsod: na cestah, pločnikih,
še več pa na travnikih ter igriščih, ki so
namenjena otrokom.
Odlok o javnem redu in miru v občini Vojnik za varstvo
zdravja in čistoče, prepoveduje voditi pse na potrebo v naravno
okolje, lastnike psov pa zavezuje, da pospravijo pasje iztrebke.
Določa globo za lastnika psa, če v primeru onesnaženja javnih
površin s pasjimi iztrebki le – teh ne odstrani.
Potrebno je opozoriti, da predstavlja srečanje s psom, ki je
brez nadzora, določeno nevarnost. Če želimo otrokom in vsem
občanom zagotoviti zdravo okolje ter zmanjšati nevarnosti, ki
jim grozijo, moramo sodelovati vsi, predvsem lastniki psov.
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) v 11. členu določa, da mora
skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije,
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih
živali.
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem psa oziroma
z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Skrbnik
psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako,
da je pes na povodcu.
ZZZiv v 12. členu določa, da morajo skrbniki nevarnih psov
zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih
načinov:
- da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
- da so zaprti v pesjaku ali objektu,
- da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1.8
m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so
mlajše od 16 let.
Nadzor nad izvajanjem določil ZZZiv in na njegovi podlagi
izdanih predpisov neposredno opravljajo veterinarski, kmetijski,
lovski in ribiški inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Nadzorstvo nad
izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 11. člena, 12.
člena ter prve, druge, četrte, pete, šeste, devete in petnajste
alineje 15. člena tega zakona, pa opravlja, poleg prej navedenih
oseb, tudi policija. Za kršitve teh določil so predpisane globe v
višini od 200 do 1.200 EUR, odvisno za kakšno kršitev gre.

DR. DANILO TÜRK,
PREDSEDNIK REPUBLIKE
SLOVENIJE, GASILSKO ZVEZO
SLOVENIJE ODLIKOVAL Z
REDOM ZA ZASLUGE
V četrtek, 9. decembra 2010, je
bila na Brdu pri Kranju slovesnost,
na kateri je dr. Danilo Türk,
predsednik Republike Slovenije,
Gasilsko zvezo Slovenije odlikoval
z Redom za zasluge za hitro in
učinkovito ukrepanje ter pomoč
ob poplavah v septembru 2010.
Slovesnosti v dvorani Grandis,
Kongresnega centra Brdo se je, na
povabilo predsednika Republike
Slovenije, udeležila tudi delegacija
GZ Vojnik-Dobrna v sestavi Benedikt Podergajs, Ivan Jezernik,
Adolf Janc, Boštjan Štante in Peter Ternovšek. Na to slovesnost
so bili povabljeni zaslužni gasilci za izjemno požrtvovalna
dejanja in reševanja človeških življenj v poplavah. Med visokimi
gosti so bili Pavle Gantar, predsednik Državnega zbora RS, Jožef
Jerovšek, predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora RS,
mag. Boris Balant, generalni direktor URSZR in Miran Bogataj,
poveljnik CZ.

Toni Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, se je v imenu
vseh gasilcev prijazno zahvalil za visoko državno odlikovanje.

Torej, spoštovani lastniki psov:
Disciplina ljudi in živali bo prispevala k zdravju in higieni v
našem bivalnem okolju. Vzgoja, nega in skrb za zdravje živali
so torej tri naloge, ki jih morajo opravljati vsi lastniki živali,
saj so odgovorni za njihova dejanja. Pravijo, da postanejo psi
podobni lastnikom. Naj vaš pes pokaže svoji okolici, da ima
kultiviranega in odgovornega lastnika.
Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Ivan Jezernik
poveljnik GZ Vojnik - Dobrna:
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Intervju - Kultura

5 LET VOKALNE SKUPINE »in spiritu«
… svoboden si, ko v srcu začutiš navdih ...
V soboto, 5. marca 2011, in s ponovitvijo v nedeljo, 6. marca
2011, nam je vokalna skupina »in spiritu« iz Vojnika podarila
mrmrajoče, tiho, glasno in srčno petje. Seveda so nas tudi tokrat
nasmejali z duhovitostjo in preprostostjo. Pogovor s fanti, ki ga
je na samem koncertu v vlogi nadebudne mlade novinarke izvedla
Alja Tihle, je bil neke vrste generalka pred koncertom. Pogovor
pa je na koncertu zvenel še bolj zabavno in spontano.

5. letni koncert v Kulturnem domu v Vojniku, 2011
(Foto: Matjaž Jambriško)
Mladostni, simpatični, zabavni, željni novih izzivov in
predvsem veliki ljubitelji petja in vsega, kar je s petjem povezano.
S temi besedami bi na kratko opisala vokalno skupino in spiritu,
ki je pravzaprav nastala v vojniški (županovi) dnevni sobi, kot
sami radi povedo. Od leta 2006 so popolnoma predani svojemu
poslanstvu. Kljub mnogim obveznostim v šoli, službi, družini,
del prostega časa namenjajo ljubiteljskemu petju. Nastopajo
vsepovsod: v Vojniku, sosednjih občinah in krajih, skratka po vsej
Sloveniji. Velikokrat jih zanese tudi v tujino – na Hrvaško, Češko,
Slovaško, Nemčijo in še kam. Na vprašanje, ali so že od nekdaj v
takšni zasedbi, je sledil zanimiv odgovor: »V polni zasedbi smo
samo še na spletni strani www.inspiritu.si, saj ima vsak izmed
nas veliko obveznosti, zato nam le redko uspe, da smo v polni
zasedbi«. Že pred časom sta skupino zapustila Tilen Podergajs
in Milan Osetič, na letošnjem koncertu je pot z njimi zaključil še
Peter Osetič. V tem času so se jim pridružile nove pevske moči, in
sicer Aljaž Pavlin, Črt Ferant in Anže Lipičnik. Njihov repertoar
je zelo pester: od slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, sakralnih,
do dalmatinskih in pop skladb. S svojim harmoničnim petjem nas
vedno znova razveseljujejo in bogatijo kulturno življenje v občini
Vojnik, v Sloveniji in tudi drugod po svetu.

Utrinek iz prvega uradnega fotografiranja, 2007
(Foto: Matjaž Jambriško)
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Vaše petje poslušalca popelje v stanje pevske zamaknjenosti.
Na spletni strani imate zapisano, da gre za stanje ločitve telesa
in duše, za zapustitev tegob sedanjosti in sprostitev v morju
zvoka, v lepoti harmonije …
in spiritu: Ob poslušanju našega petja si pevci želimo, da se v
teh trenutkih poslušalec napolni z notranjo energijo srca, saj nas
to naredi boljše, močnejše in željne novega.

4. letni koncert v cerkvi Device Marije sedem žalosti v
Vojniku, 2010 (Foto: Matjaž Jambriško)
Začetki poti in spiritu so zelo zanimivi. Kako je skupina
nastala, kako ste izbrali ime, kje so bile prve vaje in kje vadite
sedaj?
in spiritu: Že od samih začetkov je umetniški vodja Tomaž
Marčič, ki skrbi, da naše petje zveni čim bolj skladno in
harmonično. Če gledamo po piramidnem sistemu je on tisti, ki
je na vrhu prestola. Bogato znanje in izkušnje zelo dobro prenaša
tudi na ostale pevce in piše tudi priredbe. Sicer pa je nastanek
skupine zelo zanimiv. Na kratko je šlo nekako po tem vrstnem
redu. Nekateri izmed prvih članov smo ob poslušanju slovenskih
ljudskih pesmi začeli razmišljati o ustanovitvi vokalne skupine,
ki bi ohranjala bogato slovensko pesem. Ta ideja se je dejansko
pričela uresničevati kar v dnevni sobi pri družini Podergajs,
pobudnika sta bila Tilen in njegov oče Beno. Nato smo našli nekaj
pevcev, tudi zborovodjo, nato še ostale člane.
Prva zasedba je bila v sestavi Luke Juterška, Amadeja Šoparja,
Tilna Podergajsa, Milana in Petra Osetiča, Tomaža Marčiča,
Anžeja Gračnerja in Benjamina Krajnca, ki je tudi nekakšen
»oče« v skupini.
Ime. Izbira je bila kar težavna. Bilo je veliko idej in težkih
debat, kar potrjuje tudi dejstvo, da smo bili prvega pol leta brez
imena, tudi na prvih intenzivnih vajah v Mekinjah pri Kamniku.
Mladi oktet iz Vojnika nikakor ni šel v ušesa. Nato smo iskali
različna krajevna imena in iz njih črpali navdih. Vojniški fantje,
Fantje z Gmajne, Tomažev oktet, Oktet Poet, Amadeus. Zanimiv
je bil tudi Oktet žigolo, zaradi deklet, oboževalk. V igri so bili še
VoArt, kot zlitje krajevnega imena in umetnosti, pa Oktet Nektar
in Oktet Muškat. Po burnih razpravah smo odšli po nasvet še g.
Antonu Pergerju, župniku v Vojniku, ki nam je predlagal ime »in
spiritu« - v duhu. In predlog je padel na plodna tla. Smo pevci z
dušo, vedno v duhu z lepo domačo pesmijo.

Intervju - Kultura
Prve vaje so bile najprej v starem župnišču v Vojniku, potem
smo bili nekaj časa pri družini Podergajs, sedaj pa smo pri
Juterškovih, kjer nam trenutno najbolj ustreza.
Zakaj vokalna skupina in ne npr. oktet in spiritu?
in spiritu: Bolje vokalna skupina, če slučajno kdo manjka, kar
se je izkazalo za zelo dobro odločitev! (smeh)

vsakem izrečenem stavku, ki ga je kdorkoli povedal, zaploskali.
Seveda smo občudovali čudovite in velike cerkve, bilo je tudi
veliko lepih deklet (smeh). Najbolj pa se spominjamo res
nepozabne noči, ki smo jo preživeli v eni izmed znanih diskotek.
Po napornem iskanju, čeprav je bila diskoteka oddaljena le nekaj
sto metrov od hotela, smo jo našli in se zabavali do zgodnjih
jutranjih ur.
Predvidevam, da imate veliko oboževalk, glede na to, da ste
mladi, zabavni in postavni fantje?
in spiritu: Ne. Zagotovo ne (smeh). Napačno predvidevate.
Po odgovorih sodeč, se zelo radi šalite. Katerim t. i. cvetkam
se še danes najbolj nasmejite?

Drugi letni koncert v Vojniku, 2008
(Foto: Matjaž Jambriško)
Udeležili ste se že veliko tekmovanj. Nastopate na
dobrodelnih koncertih, vsako leto pripravite letni koncert,
bili ste tudi organizatorji Valentinovega koncerta, nastopali
ste pri Doriju Pečovniku v Berlinu, pri Toniju Gašperiču v
Beli krajini, v Bratislavi, na Češkem itd. Na katere dosežke
ste najbolj ponosni?

in spiritu: Najbolj znane v naših vrstah so Benove cvetke. Z
valom smeha se radi spominjamo njegovega napotka, da naj si
gremo izbrati srajce v znano nakupovalno središče v trgovino
Zarja. No, na koncu smo ga le prepričali, da trgovine Zarja nismo
našli, našli pa smo Zaro (smeh).
Kako bi opisali teh 5 let ustvarjanja?
in spiritu: Smo kot družina, imamo prave prijateljske odnose.
Drugače pa veliko zabave, truda, raznih odrekanj, gostovanj.
Sicer pa je smeh tisti, ki nas najbolj povezuje in seveda ljubezen
do petja.

in spiritu: Seveda smo veseli vsakega priznanja, javne pohvale
in povabila na prireditve in razne koncerte. Lansko leto je bilo
za nas še posebej uspešno. Na regijskem tekmovanju od Celja
do Koroške, v Slovenj Gradcu, smo prejeli srebrno priznanje.
Najbolj presenečeni in ponosni smo na zlato medaljo v kategoriji
vokalnih skupin, ki smo jo prejeli na pevskem festivalu Musica
Sacra Batislava na Slovaškem. Zelo ponosni pa smo tudi na zlato

Imate tudi veliko srce. Izkupiček letošnjega letnega
koncerta ste namenili družini Osetič, ki jim je pred kratkim
požar uničil dom in vse imetje.

Popoldanska sprostitev na pevskem festivalu Musica Sacra
Bratislava na Slovaškem, 2010
priznanje iz Mednarodnega tekmovanja komornih zborov, ki je
potekalo v Petrinji na Hrvaškem.
Vaša turneja po Češki v lanskem letu je bila menda nekaj
posebnega. Obiskali in prepevali ste v Kutni Gori, Jaromeru.
Po čem ste si turnejo najbolj zapomnili?

in spiritu: Res je. Ko smo izvedeli, kaj se je pripetilo družini,
sedaj že bivših članov, Petra in Milana, je bila soglasna odločitev,
da zbrana sredstva namenimo za njihov novi dom. Z veseljem
pa smo se odzvali tudi povabilu, da 1. aprila 2011, ob 20. uri
nastopamo na dobrodelnem koncertu v Kulturnem domu Dobrna.
Pred začetkom 5. letnega koncerta v Vojniku, 2011
(Foto: Matjaž Jambriško)
Tomaž Marčič, Benjamin Krajnc, Anžej Gračner, Luka Juteršek,
Amadej Šopar, Aljaž Pavlin, Črt Ferant in Anže Lipičnik.
Hvala za pogovor!
Vse dobro in uspešno tudi v prihodnje!

in spiritu: Glede na to, da se radi šalimo in veselimo, smo po
Tjaša Podergajs
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Gasilstvo

GASILCI TEKMUJEJO TUDI POZIMI
Da so gasilci dobro usposobljeni in psihofizično pripravljeni za pomoč ob raznih nesrečah, se morajo neprestano izobraževati in
praktično usposabljati. Eden od načinov takšnih usposabljanj je tudi gasilsko tekmovanje.
Včasih so bila tekmovanja v poletni sezoni, v zadnjih letih pa
je vedno bolj popularna tudi dvoranska različica, ki je pozimi.
Nekaj društev je na tem področju začelo orati ledino in so
samoiniciativno organizirala tekmovanja v spajanju sesalnega
voda. Tej skupini so se pridružili tudi gasilci PGD Nova Cerkev, ki
so že lani pripravili eno takšnih tekem. Atraktivnost tekmovanju
daje tekmovalni sistem, saj se najprej izžrebajo pari, potem pa se
ekipe na dveh vzporednih progah pomerijo in slabša izpade. Vse
se odvija zelo hitro, v končnici pa se pomerijo res najboljši. Da je
ta način tekmovanja izredno koristen, so ugotovili tudi na Gasilski
zvezi Slovenije. To sezono so prvič razpisali »Tekmovanje v
spajanju sesalnega voda za pokal Gasilske zveze Slovenije«.
Pokalno tekmovanje je sestavljeno iz petih tekem, ki potekajo
na področju celotne Slovenije. Ena od tekem je bila zaupana
tudi gasilcem iz PGD Nova Cerkev, saj so se že lani izkazali kot
dobri organizatorji. Tekmovanje so pripravili v soboto, 12. marca
2011, v športni dvorani v Novi Cerkvi. Takrat je bil kraj obarvan
gasilsko, saj se je iz cele Slovenije tja zgrnilo 30 ekip članov
in 14 ekip članic. Domači kraj sta zastopali dve ekipi članov
in dve ekipi članic. Mlajše članice so na koncu zasedle odlično
3. mesto. To je bilo tekmovanje, kjer so se zbrale res najboljše
ekipe, ki so cenjene tudi v Evropi. Če se zberejo ekipe, ki so bile
večkrat državni prvaki, olimpijski prvaki, zmagovalci pokalnih
tekmovanj, potem lahko rečemo, da se je zbrala tekmovalna
smetana gasilstva. Nadzor nad tekmovanjem in sodniki so bili
vrhunski, saj so bili zbrani s strani Gasilske zveze Slovenije.
Kvaliteto tekmovanja dokazujejo tudi rezultati najboljših članic,
ki bi jih bila vesela marsikatera enota. Člani pa so iz vaje v vajo
podirali rekorde. Člani iz Keblja so bili celo prvi, ki jim je uspelo
vajo dokončati prej kot v petnajstih sekundah. Ogled takšnih
tekmovanj je prava paša za oči, še posebej, če je organizirano tako
kot v Novi Cerkvi, kjer so poskrbeli za obilico spremljevalnega
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programa. V pozdrav vsem ekipam, je pred žrebanjem zaigrala
godba na pihala iz Nove Cerkve, za vsako krajšo pavzo, pa so
pripravili kratek nastop gasilcev. Prepoznavnost tekmovanju
daje tudi njihova maskota snežak gasilec. Letos pa so kot
novost podelili pokale v obliki ključev za spajanje, ki so jih
izdelali posebej za to tekmovanje. Tudi pri praktičnih nagradah
za zmagovalne enote niso skoparili. Na kratko, potrudili so se
na vseh segmentih. Pobudnik tekmovanja v Novi Cerkvi je bil
poveljnik njihove gasilske zveze, Ivan Jezernik. Je tudi oseba, ki
vse aktivnosti povezuje, vedno pa si zamisli tudi kaj novega, da
je tekmovanje speljano na visokem nivoju.
Pravijo, da je najlepše plačilo, če vidiš, da je tekmovanje uspelo
in da so zadovoljni tudi tisti, ki so zelo hitro izpadli. Najbolj pa
bodo veseli, če jim bo prihodnje leto zopet zaupana organizacija
ene izmed pokalnih tekem.
Srečko Sentočnik,
tajnik PGD Nova Cerkev

Zdravstvo
IRENA VENGUST – GLAVNA
MEDICINSKA SESTRA V ZP VOJNIK

TAMARA STROPNIK,

Ga. Irena Vengust je doma na Hudinji v Celju, a se z veseljem vrača v ZP Vojnik, kjer
je zaposlena že 26. leto.

Tamara Stropnik je medicinska sestra,
ki se je rodila v Celju, že 25 let pa živi
Vojniku. Kot srednja medicinska sestra je
zaposlena v Zasebni zdravniški ordinaciji
dr. Igorja Praznika.

Veliko let vas že videvamo v naši ZP, kjer opravljate delo glavne medicinske
sestre. Kdaj ste se odločili za ta poklic?
Po gimnaziji sem se vpisala na takratno Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani.
Po končanem študiju sem službeno pot pričela na visceralnem kirurškem oddelku v
Bolnišnici Celje. Pet let kasneje sem kariero nadaljevala kot višja medicinska sestra v
ZP Vojnik, kjer sem že 26. leto.
Vaše delo je zanimivo in raznoliko. Kaj vse opravljate?
Primarno vodim in izvajam preventivne sistematske preglede predšolskih in šolskih
otrok na območju Vojnika in Dobrne.
Prav tako že od leta 1991 opravljam funkcijo glavne odgovorne medicinske sestre.
Temeljne obveznosti iz tega naslova so: nemoten potek dela, koordinacija
medicinskega in splošnega osebja, planiranje in naročanje medicinskega in tudi ostalega
materiala, sodelovanje z drugimi službami, tako v samem ZP, kot tudi sodelovanje z
ZD Celje.
Skrbim za vse, kar je potrebno, da delo poteka strokovno in celovito.

MEDICINSKA SESTRA V
ZASEBNI ORDINACIJI

Kot edina medicinska sestra v ordinaciji
ima zelo pestro delo, saj poleg sestrskega
dela opravlja tudi delo v njihovem
laboratoriju.
Delo jo zelo veseli, saj zelo rada pomaga
ljudem, ki potrebujejo zdravniško pomoč
in je zadovoljna, ko vidi, da so zadovoljni
tudi pacienti.
Tamarin urnik je prenatrpan, zahteve in
potrebe so čedalje višje, zato ima vedno
manj časa za pogovor s pacienti. To jo
žalosti, saj jim ne more posvetiti dovolj
pozornosti, ki jo pacienti potrebujejo,
čeprav ve, da je to za ljudi zelo pomembno.
Kljub vsemu se v največji meri posveča
vsem tistim, ki prihajajo po pomoč v
njihovo ordinacijo.
Ordinacija dr. Praznika je prestavljena s
Keršove ulice na Celjsko cesto 24 b.

Kaj se vam zdi kot medicinski sestri pomembno?

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk

Zavedam se pomena preventivnega osveščanja ljudi, zato tudi sodelujem v programu
izvajanja zdravstveno vzgojnih delavnic.
Moj poklic je tudi poslanstvo, ki ga z veseljem opravljam. V veselje mi je delo z
otroki in v kolektivu, ki me obkroža.
V ZP Vojnik ni pediatra. Na kakšen način bi ga lahko pridobili?
Nekaj let nas pred veliko oviro postavlja dejstvo, da v ZP Vojnik nimamo stalnega
zdravnika, specialista pediatrije. Srčno upam, da bodo krajani – starši otrok – na
svojstven način pripomogli tudi k realizaciji tega problema.
Upam, da se uresniči. Pri delu vam želim veliko uspeha še naprej.
Milena Jurgec
Foto Jure Vovk

15. april 2011

19

OBVESTILO!
Zasebna zdravniška ordinacija
dr. Igorja Praznika, obvešča
svoje cenjene paciente, da smo
se preselili v nove prostore, v Tuš
center Vojnik, Celjska c. 24b.
Ordinacijski
čas
ostaja
nespremenjen,
prav
tako
telefonska številka 03/5773 504.
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TERMOGRAFSKE MERITVE JAVNIH OBJEKTOV
Prejemnica priznanja »Okolju prijazna občina Vojnik 2010« tudi v letošnjem letu nadaljuje z aktivnostmi, ki opravičujejo laskavi
naziv. Še v zimskem mesecu februarju smo izvedli termografijo javnih objektov.
Termografski posnetki so pripomoček
pri izvajanju energetskih pregledov
objektov, saj z njihovo pomočjo natančno
opredelimo kritična mesta v zgradbi, ki
so osnova za odločitve o vzdrževanju
nepremičnin. Z njimi odkrijemo: toplotne
mostove, nepravilnosti v konstrukciji
pri vgradnji gradbenih materialov,
netesnenosti in poškodbe oken, pojav
plesni, … Na podlagi analize predlagamo
ukrepe, ki zmanjšajo porabo energije v
stavbah.
Posneli smo 13 objektov in sicer: vrtec
Vojnik, enoto vrtca Vojnik (župnišče
Vojnik), vrtec Frankolovo, enoto vrtca
Frankolovo (stara šola), Kulturni dom
Vojnik, Knjižnico Vojnik, občinsko
stavbo Keršova ulica 8, Medobčinski
inšpektorat in redarstvo, Keršova ulica
12, OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik, POŠ Nova
Cerkev, POŠ Socka in POŠ Šmartno v
Rožni dolini.

Osnovna šola Frankolovo

Osnovna šola Vojnik – brez telovadnice

Vrtec Vojnik – stari del

- prekomerna toplotna prehodnost skozi
zasteklitev in zaradi slabega tesnjenja oken
in skozi toplotni most temelja
Telovadnica Vojnik

Vzroki toplotnih izgub so :
•

problematična zasteklitev oken in
vrat,
• okvirji oken in vrat,
• problematično tesnjenje okvirjev
oken in vrat,
• toplotni mostovi,
• problematična izolativnost ovoja
zgradbe,
• napačen sistem prezračevanja.
Energetsko najbolj varčne javne
zgradbe v občini Vojnik, glede na rezultate
termografijskih posnetkov, so:

Energetsko najbolj potratne javne
zgradbe v občini Vojnik, glede na rezultate
termografijskih posnetkov, so: Kulturni
dom Vojnik - prizidek, telovadnica Vojnik,
vrtec Vojnik in vrtec Frankolovo
Kulturni dom Vojnik – prizidek

- prekomerna toplotna prehodnost
skozi toplotni most temelja in pod prečno
zasteklitvijo
Enota vrtec Frankolovo

Občinska stavba

- prekomerna toplotna prehodnost skozi
zasteklitev oken in izolacijo spremenljive
kvalitete

- prekomerna toplotna prehodnost zaradi
slabega tesnjenja in skozi zasteklitev vrat
in skozi toplotni most temelja

Končne ugotovitve meritev:
Končne ugotovitve meritev kažejo na pozitivno stanje v javnih zgradb, glede na energetsko učinkovitost. Vidno je, da je Občina
Vojnik v zadnjih letih investirala veliko sredstev v obnovo teh zgradb in zamenjavo stavbnega pohištva. Problematične so zgoraj
navedene zgradbe, zaradi svoje starosti in dotrajanosti, poleg tega pa tudi niso bile obnovljene.
Termografske meritve so pokazale slabo energetsko stanje telovadnice v OŠ Vojnik in starega dela vrtca Vojnik, vendar so za te
zgradbe že predvidene nadomestne gradnje v proračunu Občine Vojnik.
Mojca Skale
OgledalO 2/81
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24. TRADICIONALNI PUSTNI
KARNEVAL V NOVI CERKVI
V soboto, 5. marca 2011, je bil v Novi Cerkvi 24. tradicionalni pustni karneval, pod vodstvom PGD in KS Nova Cerkev, v
sodelovanju z društvi in organizacijami, šolami, vrtcem, posamezniki iz občine Vojnik in drugod ter krajani nekaterih zaselkov v KS
Nova Cerkev.
Priprave na karneval so se pričele že v mesecu januarju 2011
in nadaljevale v mesecu februarju 2011, z zbiranjem raznih idej,
aktualnosti po svetu, državi, občini, KS in drugod.
V pustni povorki je sodelovalo preko 650 udeležencev, ki
so opravili ogromno prostovoljnih ur, da so pripravili vozove,
avtomobile in razne maske. Karneval je pritegnil številne
gledalce. Letošnji karneval je bil rekorden, saj še nikoli doslej ni
sodelovalo tolikšno število skupin. Sodelovalo jih je 54.
Iskrena hvala Občini Vojnik za pokroviteljstvo karnevala.
Hvala Godbi na pihala Nova Cerkev in Dobrna za spremljavo
karnevala. Hvala za sodelovanje in predstavitvi kostumov:
državnikom Antonu Marcenu, Tanji Štante, Anji Jezernik,
Primožu Poleniku, Gregorju in Janezu Pogorevcu, Tomažu
Krnjavšku, Tei Kovač, Vikiju Ifšeku; lastnikom avtomobilov in
motorja za izposojo in prevoz vodje karnevala, državnikov ter
policije: Danilu Bojanoviču iz Vojnika, Danilu Švajglu iz Vizor,
Rudiju Rudniku iz Celja, Branku Gobcu iz Novak, Tomažu
Kuglerju iz Škofje vasi, Branku Suholežniku iz Vojnika in Ivanu
Ravnaku iz Nove Cerkve, voznikom Branku Jezerniku, Ivanu
Ravnaku in Aljažu Majcenu; direktroju SCT Ivanu Pačniku iz
Čreškove in voznikom Danilu Bojanoviču, Dominiku Brezovšeku
in Ediju Radučiču iz Ljubečne; Sandiju Legvartu iz Novak za
nošenje petelina - simbola karnevala; učiteljicam in učencem
POŠ Šmartno v Rožni dolini, Nova Cerkev in Socka, osnovne
šole Vojnik in Frankolovo; vzgojiteljicam in otrokom Vrtca
Mavrica, Vojnik ter enote Nova Cerkev in Socka; ravnateljici OŠ
Vojnik, ge. Majdi Rojc in namestnici ge. Olgi Kovač; ravnatelju
OŠ Frankolovo, g. Petru Žureju s sodelavci; ravnateljici vrtca
Mavrica, Vojnik, ge. Zvonki Grum ter vsem staršem otrok,
sodelujočih na karnevalu; kurentom iz Celja, pod vodstvom
Aleša Kmetca; Planinskemu društvu Vojnik; PGD Vojnik; PGD
Trnovlje pri Celju; TD Nova Cerkev; Beraškemu orkestru pod
vodstvom Jakoba Krajnca iz Nove Cerkve; Vinogradniškemu
društvu iz Vojnika; KS Frankolovo z društvi; Davorju Goričanu
iz Socke s sodelavci; Tadeju Selčanu s sodelavci iz Čreškove;
Janezu Močeniku iz Socke s sodelavci; Janezu Polenšku iz Novak
in Branku Marovšku iz Straže s sodelavci; Štefanu Pohajaču iz
Dobrne s sodelavci; Žanu Kotniku iz Socke s sodelavci; ŠD
Nova Cerkev; Smučarskemu društvu Vizore; Felixu Skutniku
in Francu Kotniku za kostum Stenija in Olija; mažoretkam iz
Radeč; Jožetu Poleneku iz Dobrne za vlak in njegovemu vozniku
Martinu Štimulaku; Jožetu Klincu iz Vin s sodelavci; krajanom iz
Šmarjete pri Celju; skupinama iz Arclina pod vodstvom Jerneja
Falnoge in Gregorja Belaka; skupini iz Šoštanja, Ranču Kaja in
Grom iz Razgorja; Kulturno turističnemu društvu Dedni vrh,
Globoče, Jožetu Žlausu in Globoški filharmoniji s sodelavci,
Suški bandi iz Rečice ob Savinji.

Hvala članom PGD Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka,
Lemberg in Dobrna za redarsko službo, vodji redarske službe
Marku Mavharju in pomočniku Jožetu Kunstu, vodji razporeda
povorke Ivanu Jezerniku in pomočnikoma Sandiju Kovaču,
Boštjanu Selčanu in Boštjanu Štantetu. Prevoznikom Romanu
Cehnerju iz Vizor, Branku in Mitji Gobcu iz Novak ter Jožetu
Štimulaku iz Dobrne za razne opravljene prevoze; grafičnemu
podjetju INO Celje in Zlatečan Celje; Mileni Jurgec in Dušanu
Žgajnerju za izdelavo mask in KS Nova Cerkev, ge. Mihaeli Hren,
tajnici KS in Srečku Sentočniku, tajniku PGD Nova Cerkev za
administrativno pomoč pri izvedbi pustnega karnevala.
Hvala g. Branku Špesu in njegovim sodelavcem iz šole Vojnik
za odlično pripravljen bograč, za pogostitev nastopajočih, ter
članicam in članom PGD Nova Cerkev za postrežbo nastopajočih.
Posebna zahvala gre podjetju CM Celje, d.d. ter predsedniku
uprave Marjanu Vengustu za izposojo tribun.
Za izposojo varovalnih ograj pa se zahvaljujemo ZŠAM Celje,
g. Albinu Ojstršku.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za sodelovanje
in pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da v prihodnjem letu
zopet pripravimo jubilejni 25. pustni karneval.
Slavko Jezernik,
vodja karnevala

Prihod vodje karnevala na vozilu iz leta 1899
15. april 2011
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Stan & Olio (SD Vizore)

Vrtec Mavrica Vojnik, enota Nova Cerkev
Prihod državnikov iz Italije

Simbol karnevala (legvart Sandi)

OŠ Nova Cerkev, 1. in 4. razred

Sanader iz Avstrije v Novo Cerkev

Prihod predsednika RS

OŠ Nova Cerkev, 2. razred

Bivši predsednik Kučan

Prihod predsednika vlade

OŠ Nova Cerkev, 3. razred

Godba na pihala iz Nove Cerkve in Dobrne
Mažoretke iz Radeč

Darilo predsedniku vlade

OŠ Nova Cerkev, 5.razred

Občinska uprava občine Vojnik

POŠ Socka in vrtec, enota Socka

Šejki - PGD Trnovlje

Suška banda iz Rečice ob Savinji

OŠ Šmartno v Rožni dolini

Vegrad in Hilda Tovšak (krajani Novak)

Beraški orkester TD Nova Cerkev
OŠ Vojnik, 1. razred

Hilda Tovšak na dopustu

Primajal se je tudi bivši minister Gjerkeš (krajani iz Socke)
OŠ Frankolovo
Beli menihi (Kaja in grom)

Kmečka ohcet (kulturno prosvetno društvo Globoče)

Ivan Zidar in SCT v stečaju
(krajani iz Socke in Čreškove)
SCT na poti v Rusijo (Rudnik Rudi)

Ladja Triglav (krajani iz Šmarjete)

Zlata jama recesije (krajani iz Arclina)
Delo na črno (Turistično društvo Nova Cerkev)

Desetkolesna patria (Močenik Janez iz Socke)

Asi na vasi (krajani iz Arclina)

Vinogradniško društvo Vojnik (Mirko Krašovec)

Borba za županski stolček 2010
-skupina iz Dobrne (Pohajač Štefan)

Kremenčkovi iz Šoštanja

Potujoči bankomat (prosvetno društvo Frankolovo)

Gostilne v Vojniku (PGD Vojnik)

Kurenti iz Celja

Boksarski dvoboj Zavec-Delgado
(športno društvo Nova Cerkev)
Korupcija na sodiščih (krajani Vin)

Skupna ležišča Planinsko društvo Vojnik

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 30/81, 15. APRIL 2011

VSEBINA:
1. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA
MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2011
2. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV, KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU
KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2011
3. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V OBČINI VOJNIK V LETU 2011
4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2011
5. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011
6. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI, KI
JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011
7. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI
JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2011

Uradni del
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l.
RS, št. 110/2010, z dne 31. 12. 2011) ter Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 61/04 in št. 33/2007) župan Občine
Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev ﬁnančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu
2011.
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik, znaša 15.800,00 EUR.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
Odpiranje novih delovnih mest: Pomoč za nove zaposlitve se
lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa
se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve so stroški bruto plač za
obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki:
• ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v
občini Vojnik v maksimalni višini 800 EUR,
• občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini
Vojnik v maksimalni višini 1.200 EUR,
• se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ
1.500 EUR.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev
v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev.
Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora
prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih
virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti
ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti.
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile od
30. oktobra 2010 do vključno dneva roka za oddajo vloge.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
- imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik in
- da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
•

•

samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se
smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio
EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je
neodvisno podjetje ter
srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih,
letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto,
manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva,
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika
podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta
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skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge
1. Vloga bo na voljo v tajništvu Občine v času uradnih ur, od
dneva te objave dalje ali na internetni strani http://www.
vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih
dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana
pomoč spodbudo za izvedbo nameravane investicije.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma
kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Za ukrep je potrebno predložiti tudi:
- Odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje:
A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p.,
B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe.
- Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1).
- Dokazilo ZPIZ o številu zaposlenih na datume 31.03.2010,
30.6.2010, 30.9.2010 in 31.12. 2010 ter na dan vloge.
- Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem
delovnem mestu.
- Potrdilo o stalnem prebivališču novo zaposlenega.
- Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja izključno z raziskovalno
dejavnostjo.
- Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila oseba, za
katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila,
da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice
ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi
zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas.
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno
petka, 2. septembra 2011, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele
prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za dodelitev
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Vojnik v letu 2011- NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno
po pošti na zgornji naslov. V kolikor je vloga poslana po pošti
se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev
sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o
dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku
40 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik ali po telefonu
(03) 78-00-620, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti
obcina@vojnik.si.
Datum: 22.3.2011
Št.: 300-0000-2011-1
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Uradni del
Občina Vojnik na podlagi 106i člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2011 (Ur. l. RS, št110/2010, z dne 31.12. 2011)

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na
področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2011.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva
v občini Vojnik za leto 2011, ki ne predstavljajo državno pomoč,
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj s ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine
Vojnik za leto 2011 predvidena sredstva v višini 5.500,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2010.
3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo
na območju občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z
območja občine Vojnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakonodaja,
– so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in
organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov,
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička,
– do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil
njihov program oz. projekt v letu 2011 kakorkoli že financiran
iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo
naslednja merila in kriteriji:
ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
ŠTEVILO SEKCIJ
za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva
PROMOCIJA
programi oz. projekti, ki prispevajo k prepoz občine
organizacija samostojne prireditve v občini Vojnik

5 točk
10 točk
15 točk
10 točk
10 točk
10 točk

SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Vojnik
10 točk sodelovanje z
drugimi sorodnimi organizacijami 10 točk
OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli:
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve,
organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet
tega javnega razpisa.
5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka, to
je do petka, 27. maja 2011, dosegljiva na spletni strani Občine
Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti
dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo,
1. junija 2011.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana
je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski
račun.
15. april 2011
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Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za
leto 2011,
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v
proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2011.
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v
zaprti kuverti, najkasneje do vključno petka, 27. maja 2011. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti kuverti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2011«.
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, v času uradnih ur
8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih
porabi nenamensko, oziroma dela ni izvršil je dolžan povrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem
obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan 03 78 00
620 ali 051 315 841, (Petra Pehar Žgajner).
Št.: 330-0002/2011-1
Datum: 1.4.2011
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l.
RS, št. 110/2010, z dne 31.12. 2011) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 57/07), v
nadaljevanju pravilnik, Občinska uprava Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v občini Vojnik v letu 2011.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (ukrep 1)
59.000,00 EUR
SKUPAJ
59.000,00 EUR
UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV
SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1:
• nosilci kmetijskih gospodarstev - pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo sedež na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih
gospodarstev);
Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstev na
posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko
ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z
odlokom o proračunu občine Vojnik za leto 2011.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in
meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih tega razpisa.
UKREP
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 59.000,00 EUR
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
• naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo
(oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc,
• naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
• nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo,
• nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije,
• prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva
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postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadi ter hmeljišči,
nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s
pripadajočo opremo,
nakup in postavitev mrež proti toči.

•
•
•

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
• naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih
živali in obor za rejo gojene divjadi,
• naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov
na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetijah).
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov;
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje;
• izboljšanje kakovosti;
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

•
•
•
•

(GERK 1222) ali
4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov
(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK
1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v
drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
8 ha gozdov ali
5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK
1321).

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

Pogoji za pridobitev sredstev:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in
mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit
živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev,
jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do
zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
• po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za
katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev,
• vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno za en predmet
pomoči.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
• investicije povezane z namakanjem in odvajanjem vode iz
kmetijskih zemljišč,
• samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč,
• nakup enoletnih rastlin,
• investicije v naložbe trgovine,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU,
• nakup proizvodnih pravic.

*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za tekoče leto Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
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mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno
prostorsko dokumentacijo,
v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Upravičeni stroški:
• stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …),
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo in izločke ...),
• stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje
pomožnih živinorejskih objektov,
• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
vključno z računalniško programsko opremo,
• stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali
postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore
in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …),
• stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s
pripadajočo opremo,
• stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
• stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema
za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …),
• stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela
in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal,
planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela
in material za drenažo …),
• splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije
za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Dodatna merila za ocenjevanje:
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za
namen investicije.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini
59.000,00 EUR.
• Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev.
• Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000,00 EUR/letno na
posameznika/samo en predmet pomoči.
• Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne
sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje izpolnjen prijavni obrazec
»Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Vojnik v letu 2011« in obvezne priloge k vlogi,
ki so predložene kot dokazila k ukrepu.
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik www.
vojnik.si.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 3. junija 2011.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprti kuverti, s
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2011«.
ROK ZA PRIJAVO
DATUM ODPIRANJA VLOG
ROK ZA ODDAJO ZAHT.

PETEK, 3.6.2011
SREDA, 8.6.2011
PETEK, 9.9.2011

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale
po kronološkem vrstnem redu. V kolikor isti dan prispe več vlog,
se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje
vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred
izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so
sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana
je dokončna. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski
račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila
o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na
posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena
na Občino Vojnik najkasneje do datumov navedenih v javnem
razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti
za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne
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dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu sklepa.
Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot
tudi račune z datumom po roku za oddajo zahtevka, komisija ne
bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za
leto 2011, zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2011. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011.
NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje
2007 – 2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno
preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na
spletnih straneh občine Vojnik www.vojnik.si.
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, v času uradnih ur.
IX. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78
00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner); ali v prostorih
Občinske uprave Občine Vojnik.
Številka: 330-0001/2010-1
Datum: 1.4.2011
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l.
RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 17/04 in št. 33/07)
in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l. RS, št.
110/2010 z dne 31. 12. 2010) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za soﬁnanciranje programov na področju turizma v
letu 2011.
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na
področju turizma v občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2011
predvideno 9.210,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do
31.12.2011.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi programi pa
vsebujejo naslednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje
na področju turizma,
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in
drugih društev ter drugih organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje
podatke:
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na
internetni strani Občine Vojnik www.vojnik.si od dneva te
objave,
- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik,
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu o
zavodih,
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010,
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2011, ki ga je
sprejel pristojni organ,
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom
oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do vključno
petka, 20. maja 2011, do 12. ure, na naslov Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na
področju turizma - NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po
pošti na zgornji naslov. v kolikor je vloga poslana po pošti se šteje
za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
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5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
(Uradni list RS št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v
roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na
telefonskih št. 03 78 00 620 ali 051 315 841,
ga. Petra Pehar Žgajner.
Datum: 22.3.2011
Št.: 322- 0002/2011-1
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v občini Vojnik,
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno
leto pred objavo razpisa,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo evidenco o članstvu,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za
prihodnje leto,
– da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 23.000 €.

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka
o proračunu občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 110/10)
objavlja za leto 2011

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
soﬁnancirala iz občinskega proračuna za leto 2011.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na
področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne,
lutkovne in literarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij,
kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske
mladine ter kulturna dejavnost študentov v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v
prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.

OgledalO 2/81

32

15. april 2011

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila v
obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2011.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 23.5.2011. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
ali na spletni strani www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu,
- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2010,
- plan dela za leto 2011 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski,
regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2011«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Uradni del
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih
programov po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene
dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij
v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v času
uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti,
Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620,
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Vojnik, 31.3.2011
Številka: 610-0003/2011-1
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za
leto 2011 (Ur. l. RS, št. 110/10) objavlja za leto 2011

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov
organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti,ki jih bo Občina Vojnik
soﬁnancirala iz občinskega proračuna za leto 2011.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju:
izvajalcev). Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev,
ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne
programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
- investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na
območju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
občine Vojnik,
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan
aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 6.000,00 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2010 in število
občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v
interesu občine Vojnik,
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem
(za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval
v vsakdanje življenje),
- reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let
uspešno deluje na območju občine Vojnik,
- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja,
- program je namenjen pomoči družinam in posameznikom
izven organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga
izobraževanja za člane ali širšo okolico,
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva,
- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10
točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine Vojnik.
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Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2011.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 30.5.2011. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
na spletni strani www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu,
- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2010 in
- plan dela za leto 2011.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE
DEJAVNOSTI 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku
osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij
v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z
razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti,
Urški Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.
Vojnik, 31. 3. 2011
Številka: 122-0013/2011-1
Benedikt Podergajs,
Župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
športa v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04), Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 110/10) in Letnega
programa športa občine Vojnik za leto 2011 objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov
športa,ki jih bo Občina Vojnik soﬁnancirala iz
občinskega proračuna za leto 2011.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
4. Kakovostni šport
5. Druge dejavnosti:
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
medobčinske in občinske športne prireditve
delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni
Občine Vojnik
2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih
programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na
regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Vojnik,
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih
programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem na območju občine Vojnik,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa s sedežem na območju občine
Vojnik,
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 43.288,00 EUR.

Uradni del
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na
spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem
razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem
izvajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in
navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za
opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik, najkasneje do 23.5.2011. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE
ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2011«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev
in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10
dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z
vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene
dejavnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail:
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Vojnik, 31.3.2011
Številka: 671-0001/2011-1
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI
ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO
PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 23.5.2011 DO
12. URE ODDAJO SVOJE VLOGE.

VABILO K SODELOVANJU PRI OBLIKOVANJU GLASILA OGLEDALO
Spoštovane avtorice in avtorji prispevkov!
Vabimo vas k sodelovanju s članki in fotografijami, s katerimi boste obeležili dogodke in občanom predstavili vaše tekoče
aktivnosti v občinskem javnem glasilu Ogledalo.
Ker si želimo, da bi bili članki še boljši, vam predstavljamo osnovne smernice za pisanje in oblikovanje prispevkov:
1.) TEKST mora biti pisan v Word-u, in sicer s pisavo Arial, velikost črk 12, z obojestransko poravnavo besedila,
razmik vrstic 1.0.
2.) NASLOV ČLANKA pisave Arial, velikost črk 14, slog pisave: krepko, leva poravnava besedila.
3.) FOTOGRAFIJE morajo biti velikosti cca. 1MB (min. 500 KB), jpg formata in jih NE VSTAVLJAJTE v tekst. Vse fotografije
morajo imeti podnapise.
4.) AVTOR ČLANKA in njegov naziv je naveden pod tekstom, desno spodaj, in sicer s pisavo Arial, velikost črk 12, z desno
poravnavo, razmik vrstic 1.0.
Uredništvo si v primeru prevelikega števila prispevkov pridržuje pravico do skrajšanja posameznih prispevkov. Če zaradi
prostorske stiske posameznega prispevka ne bo mogoče objaviti v tiskani izdaji, bomo le-tega poskušali objaviti na spletnem
portalu www.mojaobcina.si/vojnik.
Zaradi lažje komunikacije vas prosimo, da nam ob oddaji članka sporočite vaše kontaktne podatke: ime in priimek, e-naslov in
telefonsko številko.
Za ostale dodatne informacije smo vam na voljo na te. št. 051/664-280
Z lepimi pozdravi!
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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PUSTNI UTRINEK IZ
ŠPESOVEGA DOMA
Kot že vrsto let zapored, so tudi na letošnjo pustno soboto
kurenti, preden so se iz karnevala v Novi Cerkvi vrnili domov,
obiskali Špesov Dom.

PUSTNA MASKA
»BANKOMAT ZA DVIG
GOTOVINE«
Pustni karneval v Novi Cerkvi je dogodek, katerega se
Frankolovčani z veseljem udeležimo s svojo skupno pustno
masko. Člani Sveta KS Frankolovo ter predstavniki nekaterih
društev, smo se tudi letos organizirali in pripravili zanimivo
pustno masko za tradicionalno povorko na pustno soboto.

V avli Doma so njihovo zvonenje in preganjanje zime pozdravili
stanovalci in zaposleni doma, stanovalke pa so jim, po stari šegi,
namenile robce, s katerimi se pozneje radi pohvalijo. V njihovi
družbi je bilo opaziti tudi župana naše občine, ki pa je bil tako
izvirno našemljen, da ga marsikdo ni prepoznal.

Priprave na izdelavo maske so se začele deset dni pred
karnevalom, pri družini Železnik v Verpetah. Naša maska je
predstavljala »BANKOMAT ZA DVIG GOTOVINE«, katerega
smo posodili krajanom Nove Cerkve. Natisnili smo tudi posebne
bankovce, ki so unovčljivi samo pri naših sosedih.
Na dan karnevala smo se prijetno družili, kar je tudi namen
naše udeležbe.

Veselo pa je bilo tudi na pustni torek, ko so nas v dopoldanskem
času obiskale maske sosednjega vrtca, popoldne pa smo se
poveselili na pravem pustovanju ter ob zvokih harmonike, vsi
našemljeni, tudi zaplesali. In upali, da smo končno le pregnali
letošnjo dolgo zimo in v deželo priklicali pomlad.

Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri pripravi maske ter jo
predstavljali v povorki. Posebna zahvala velja družini Železnik
iz Verpet, ki nam že vrsto let nudi prostor za pripravo maske ter
družini Petrej iz Dola pod Gojko, ki nam omogoči prevoz in
predstavitev pustne maske.
Dušan Horvat

Elči Gregorc

VINOGRADNIKI IN
MAŠKARADA
Tudi letos so člani Vinogradniško vinarskega društva Vojnik
sodelovali na maškaradi v Novi Cerkvi.
Gonilna sila priprav na maškarado je bil letos Miran Kovač, ki
je že 14 dni pred dogodkom začel dovažati različne rekvizite za
kasnejše izoblikovanje sporočila »Delo na črno«.
Ker pa Miran sam, kljub svoji zavzetosti, ne bi mogel
izdelati izredno domiselno urejenega vinograda, ki je bil prava
kopija vinograda v malem, le da je bil postavljen na traktorsko
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prikolico, so mu pomagali vinogradniški prijatelji in prijateljice:
Tanja in Franci Bezovšek, Jože Suholežnik, Alojz Potočnik, Jože
Kramaršek, Miha Bezovšek, Klemen Lipovšek, Minka in Tomaž
Kračun ter, kot pika na i, Zdravko Stropnik.
Članom ni bilo žal časa za izdelavo vinograda, ki je vseboval
vse bistvene elemente pravega: s stebri, žicami, napenjalci ter
čisto pravo trto na nagnjenem terenu iz osnove iz zemlje.
Vsem iskrena hvala za trud in domiselno masko, ki je bila
aktualen odziv na stanje v naši ljubi državici.
Mirko Krašovec

Upravna enota Celje
ZDRUŽENJE BORCEV ZA
VREDNOTE NOB VOJNIK DOBRNA
Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna je imela v
četrtek 7.aprila 2011 volilno skupščino, na kateri so bili prisotni
vsi vidni predstavniki občine in širših borčevskih in veteranskih
organizacij.

Poročilo o delu preteklega mandata in finančno poročilo je
podala predsednica združenja, tov. Andreja Stopar, poročilo
nadzornega odbora pa je podal predsednik tov. Bojan Trkaj.
Sledila je razprava po poročilih, kjer je bila dana ocena da je
bilo zduženje vseskozi aktivno, z veliko prireditvami, pohodi in
druženji in, da so se sredstva namenjena tem aktivnostim kar
najbolj racionalno trošila.
V volilnem delu skupščine, je dobilo razrešnico staro vodstvo
in ob soglasju kandidatov, so bili isti imenovani za še en štiriletni
mandat. Tako bo združenje še naprej vodila tov. Andreja Stopar,
predsednik nadzornega odbora pa prav tako ostaja tov. Bojan
Trkaj.
Delegati skupščine so v nadaljevanju sprejeli program dela za
tekoče leto in sprejeli obveznosti za njegovo uresničitev.

RAZSTAVA SLIK
V knjižnici Vojnik je, od 4. aprila 2011 naprej, odprta razstava
slik iz cikla Sončnice slikarja Rajka De Martija, ki slika
predvsem abstraktna dela v akrilu in mešani tehniki. Razstava
je dobrodelna; torej vsa sredstva, ki se bodo nabrala s prodajo
slik, gredo na račun Župnijskega Karitasa Vojnik. Slikarja je
v imenu občine pozdravil župan g. Beno Podergajs in mu ob
tej priliki podaril simbol občine Vojnik – glinasti vojniški grb.
V kulturnem programu so nastopili Arclinski fantje, na pianino
pa je zaigrala in tudi zapela Lucija Operčkal. Prijetno druženje
smo zaokrožili z nagovorom in zahvalo avtorja del, Rajka De
Martija.

Jure Vovk

AKCIJA MOJ ZDRAVNIK 2011 –
HVALA TUDI ZA VAŠE GLASOVE!
7. aprila 2011, se je v Ljubljani že 15 leto zapored uspešno
zaključila akcija Moj zdravnik. K letošnji akciji, ki jo organizira
revija Viva, se je letos pridružilo tudi občinsko glasilo Ogledalo.
Za ta korak smo se odločili, ker smo želeli vsem bralkam
in bralcem Ogledala dati možnost, da se s svojim glasom
zahvalite svojemu družinskemu zdravniku/družinski zdravnici,
ginekologu/ginekologinji ali pediatru/pediatrinji ter opozoriti
na predanost izbranih zdravnikov v njihovem delu in vsakdanjih
stikih z bolniki. Glasovanje je potekalo od 13. januarja, do 18.
marca 2011.
Laskavi naslov Moj zdravnik 2011, je letos pripadal Petru
Bossmanu, dr. med., spec. splošne medicine, ki je prejel največ
glasov. Priznanje Moja pediatrinja 2011 je prejela Marisa
Višnjevec Tuljak, dr. med., spec. šolske medicine, Moja
družinska zdravnica 2011 je postala Valerija Šaško, dr. med.,
spec. splošne in družinske medicine, in Moja ginekologinja 2011
je Milena Igličar, dr. med., spec. ginekologije in porodničarstva.
Hvala vsem bralcem in bralkam občinskega glasila Ogledalo,
ki ste dali glas za zdravnika, ki mu najbolj zaupate. Na ta način
ste se jim zahvalili, ne le za strokovno delo, ampak tudi za
pristen in iskren odnos, katerega temelj sta neomajno zaupanje
in posluh za sočloveka.
Andreja Štravs

Jure Vovk
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OSTANIMO PRIJATELJI JIH IMA 20 (POMLADI)
Pisali smo leto 1992, ko je Prosvetno društvo Anton Bezenšek, Frankolovo, na pobudo nekaj krajanov prvič organiziralo zabavno
glasbeno prireditev z naslovom OSTANIMO PRIJATELJI. Sedaj pišemo leto 2011. Istoimenska prireditev, ki v kraj vsako leto privablja
številne ljubitelje narodno-zabavne glasbe, pa je letos upihnila že 20. svečko.

Marija Sodin voditeljica začetne in še
precej nadaljnjih prireditev
V večnamenski dvorani OŠ Frankolovo
so koncertno torto sestavljali ansambli
Mladi odmev, Štrk, Donačka, Vitezi
celjski, Ansambel Staneta Petriča,
Ansambel Bitenc in Vesele Štajerke. Za
še slajši nadev je poskrbel gost prireditve,
ansambel Saše Avsenika, vse skupaj pa
je dekoriral humorist Jaka Šraufciger.
Povezovalne niti je, tako kot že nekaj
predhodnih let, držal v rokah ekspert

Jaka Šraufciger in Tone Vrabl modrujeta
o politiki

Ansambel Saše Avsenika v družbi organizatorjev in obiskovalcev
na področju narodno-zabavne glasbe in
preizkušeni radijec, Tone Vrabl. Dobre
glasbe željno občinstvo se je te »torte«
dodobra nasitila, nastopajoči pa so
poskrbeli tudi za »fiskulturo« poslušalcev,
v smislu razgibavanja posameznih delov
telesa; od smejalnih mišic do glasilk,
najbolj pa so trpele njihove roke oziroma
dlani. Nič čudnega, saj so bili med
nastopajočimi odlični ansambli, ki so
občinstvo kar posrkali vase, oni pa njih.
Verjetno ni nikogar motilo, da je Golica
zazvenela dvakrat, ki jo je dvorana

spremljala s stoječimi ovacijami.
Vložen trud članov društva, posebej
pripravljalnega odbora prireditve s Tonetom
Gregorcem in Dušanom Horvatom v
ospredju, je s tem bogato poplačan. Zelo
pester je tudi seznam donatorjev, še bolj
pisana pa paleta obiskovalcev, ki prihajajo
od blizu in daleč, leto za letom. Zakaj tudi
ne, saj že sam naslov tako prijetno vabi in
vsaka prireditev se z vzklikom: »Ostanimo
prijatelji« tudi zaključi. Da bi takšno
prijateljstvo držalo še dolgo.
Sonja Jakop

ČEŠKI VELEPOSLANIK Z JOŠKOVO BANDO
Ko je ob slovenskem kulturnem prazniku obiskal našo občino
češki veleposlanik Dr. Petr Voznica, si je v Galeriji Piros v
Globočah ogledal tudi bogato zbirko češke pisateljice Božene
Nemcove iz zbirke Jožeta Žlausa.
Navdušen je bil nad veličastno zbirko knjig v češkem in
slovenskem jeziku in nad bogato zbirko ostalega materiala o
življenju te velike češke pravljičarke in pisateljice. Člani Joškove
bande so ga pa pri ogledu galerije pospremili kar z glasbo iz
njihovih preprostih instrumentov. Verjetno mu je bila ta ljudska
glasba tako všeč, da je tudi sam zaigral na lončeni bas in v šali
povedal, da se bo čez nekaj let ob odhodu v penzijo pridružil
Joškovi bandi.
Glasba tako in tako ne pozna meja, morda se pa šala lahko kdaj
uresniči, saj godci že naslednje leto ponovno gostujejo na Češkem.
Jože Žlaus
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(NE)ZNANE OSEBNOSTI V OBČINI VOJNIK
Ali poznamo ljudi, ki so se rodili, živeli in ustvarjali v naši občini: duhovniki, pisatelji, enologi, šolniki, publicisti,
politiki, arheologi, botaniki … in še bi lahko naštevala? Zakaj ne bi bili nanje ponosni, saj so pomemben del
naše zgodovine? Zaslužijo si predstavitev v našem občinskem glasilu, saj jih ne smemo pozabiti, ker so vsak na
svoj način v naši zavesti pustili sled, ki je neizbrisljiva. Vseh žal ne bo mogoče predstavili, lahko pa tiste, ki so se
najbolj zapisali v zgodovino.
Popovič Janez Sigismund Valentin (arheolog, botanik, fizikalni geograf, filolog * 9. febr. 1705 Arclin, + 21. nov.
1774 Perchtoldsdorf, Avstrija): Otroška leta je preživel v Arclinu, potem pa je z bratoma odšel v Gradec študirat. Ni
bil posvečen v duhovnika, ampak je gostoval kot domači učitelj, potoval ter učil kot »zaseben učenjak in publicist«.
Ustalil se je l. 1753, ko je dobil mesto javnega učitelja nemškega jezika in govorništva na dunajski visoki šoli. Kot
upokojenec je živel večinoma v Perchtoldsdorfu pri Dunaju, kjer je tudi umrl. Tu je imel vinograd in je spisal večino
svojega znamenitega avstrijskega slovarja Vocabula Austriaca et Stiriaca (sestavil v tretji četrtini 18. stoletja, izšel
šele l. 2004 v uredništvu Richarda Reutnerja, vsebuje mnogo jezikovno-geografskih podatkov za
nemščino, odlične razlage in tudi marsikaj v zvezi s slovenščino). Njegovo ime zasledimo v enciklopedijah, leksikonih
in v biografskih priročnikih. Vzrok, da njegovo ime pri nas ni bolj razširjeno je, da ni pisal v slovenskem jeziku in
predvsem pa ne takih del, s katerimi bi neposredno nagovarjal slovensko javnost.
V njegovo čast je poimenovana tudi ulica v Arclinu, prav tako pa je bila s pomočjo Avstrijske narodne knjižnice
izdana znamka s Popovičevim portretom
Rupnik Gašper tudi Ruppnigg, Ruppnik (duhovnik, pesnik, prevajalec - *4. jan. 1714 Vojnik, + 9. feb. 1790 Vojnik): Rodil se
je v Vojniku in kot duhovnik preživel tu večji del življenja. Bil je tudi pisec versko vzgojnih pesmi in prevajalec nabožnih besedil.
Uporabljal je govorico tega okolja in si prizadeval, da bi bil razumljiv kmečkim ljudem. Bil je duhovnik v različnih krajih. Od l. 1739
kot pomožni duhovnik in nato od 1739 do 1743 kaplan v Vojniku, nato 5 let neznano kje, od 1748 do 1751 vikar v Dobrni in nazadnje
od 1751 do smrti župnik v Vojniku.
L. 1773 izda iz latinščine prevedena dela madžarskega jezuita na pobudo goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa z naslovom
Ta Kristosovimu terpleinu posvečeni post, l. 1784 pa izda Peisme od keršanskiga vuka, ki obsegajo 38 pesmi.
Trobiš Andrej (ilirec, duhovnik, zbiratelj ljudskega blaga - * 18. nov. 1798 Konjsko, Vojnik), + 8. sept. 1870 Teharje): Služboval
je kot kaplan, provizor in kurat. Bil je župnik v Galiciji in na Teharjah, kjer je bil upokojen. Prijateljeval s Stankom Vrazom idr. ilirci,
zbiral in zapisoval ljudsko blago zanj in za B. Šuleka ter pošiljal poročila in dopise L. Gaju za Narodne novine in za Südslav.
Vrenko (Brenko, Vrenk, Wrenk, Wrenko) Jožef - po domače Mastnak (podobar- * 15. mar. 1809
Frankolovo + 10. mar. 1891 Frankolovo): Na Frankolovem je od l. 1834 vodil uspešno podobarsko
delavnico. Izdeloval je oltarje, kipe, prižnice, spovednice, klopi, oltarne slike in freske. Bil je pobudnik za
gradnjo romarske cerkve na Gojki pri Frankolovem (danes Dol pod Gojko) in zanjo izdelal tudi vso cerkveno
opremo. Pri svojih delih se je še vztrajno navezoval na baročno tradicijo in hkrati oblikoval v prilagojenem
neoklasicizmu.

Viri:
1.
Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU
2.
www.dlib.si
Lucija Šolinc - Ovtar
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Kultura - Aktualno
KAJA SKAZA IN EVA ZALOŽNIK
V sredini februarja je v Glasbeni šoli Davorin Jenko, v Beogradu, potekalo mednarodno tekmovanje pianistov, na katerem je
Kaja Skaza prejela zlato priznanje, Eva Založnik pa bronasto priznanje. Obe sta februarja 2010 na regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov TEMSIG v Velenju usvojili srebrno priznanje. Njun mentor, Benjamin Govže, s svojim načinom interpretacije in velikim
posluhom za otroke, vedno znova, tako Kajo kot tudi Evo, navdušuje z novimi skladbami.
Poleg tega, da se Kaja in Eva družita na tekmovanjih, s katerih se vračata s priznanji, pa imata še mnogo skupnih značilnosti, ki
jih lahko razberete iz članka.

Kaja in Eva s svojim mentorjem Benjaminom

Eva pri igranju

PETOŠOLKI IN KLAVIR

ŽIVALI

Kaja obiskuje OŠ Frankolovo, kjer sodeluje pri lutkovnem
krožku, pevskem zboru, plesnih vajah ter se z veseljem odzove
povabilu učiteljev za sodelovanje na prireditvah, včasih pa zaradi
preobremenjenega urnika kakšna želja po čem novem izzveni in
se ji mora odreči.
Klavir je izbrala že zaradi dejstva, ker je bil pri hiši, glasbo pa
ima rada že od malega. Vedno je rada prepevala in poplesovala.
Obiskuje tudi 4. razred glasbene šole v Celju. Vedno pa, ko
pride iz šole, sede za klavir in si tako sprosti misli. Včasih pol
ure, včasih pa tudi uro in več. Kdaj pa kdaj pa tudi nič. Zaradi
zahtevnosti skladb je nekaj mesecev vadila tudi dvakrat na dan.
Vedno pa rada izpolni želje domačih in jim zaigra kaj lepega.
Eva je petošolka na OŠ Vojnik. Poje v pevskem zboru, obiskuje
NGJ - Bistroum.
Pouk klavirja obiskuje 3. leto. Zanj se je odločila, ker ji je všeč
glasba, ki sta jo napisala Bach in Mozart. Vajam nameni eno uro
dnevno, za klavir pa sede tudi na željo prijateljev, ki želijo slišati
njeno igranje.

Obe imata radi živali. Kaja v prostem času skrbi za svojo
kobilo Neli, s katero se ob lepem vremenu odpravi tudi na ježo po
domačem travniku. Dvakrat na teden obiskuje tudi šolo jahanja v
konjeniškem klubu v Škofji vasi.
Evini ljubljenki sta prijazna zlata prinašalka Medika in hišna
muca Biba.

Tudi Kaja je pokazala svoje znanje
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PROSTI ČAS
Kaja v prostem času pomaga pri gospodinjskih opravilih in
zunaj na kmetiji. Rada riše in ustvarja, kot tudi bere knjige in se
druži s prijatelji.
Eva prosti čas nameni druženju s prijatelji, sprehodom, branju
knjig in igranju klavirja.
Dekleti, naj vama bo ples s prsti po belih in črnih tipkah v
veselje, ob vajinem uspehu pa vama iskreno čestitamo.
Lidija Eler Jazbinšek

Kultura - Aktualno
USPEŠNI GLASBENIKI
FILIP, ERIK IN URH
BREZOVŠEK
Filip, Erik in Urh Brezovšek so bratje. So del glasbene družine
iz Vojnika, saj poleg njih pojejo in igrajo še oče Karli, sestri
Lucija in Lara ter brat Ambrož.
Filip je devetošolec in obiskuje 8. razred klarineta v GŠ
Celje, pri profesorju Simonu Mlakarju. Tekmovanj se udeležuje
že od leta 2007, ko je na regijskem osvojil zlato priznanje, na
državnem srebrno, na mednarodnem v Ljubljani 2. mesto in v
Požarevcu v Srbiji 1. mesto. Naslednje leto je na mednarodnem
tekmovanju v Krškem osvojil 6. mesto. Leta 2009 je tekmoval
v triu klarinetov.
Na regijskem tekmovanju so skupaj osvojili zlato priznanje,
na državnem srebrno plaketo, na mednarodnem v Beogradu pa
1.mesto. Sam je prav tako osvojil prvo mesto na tekmovanju
v Beogradu in Požarevcu. V lanskem letu je na regijskem
tekmovanje v solo nastopu osvojil zlato priznanje, na državnem
bronasto plaketo, na mednarodnem tekmovanju v Beogradu pa 1.
mesto. Letos je tekmoval s triom klarinetov in solo v Beogradu,
kjer je v obeh kategorijah osvojil prvo mesto. Njegovi uspehi so
rezultat trdega dela in vsestranske spodbude njegovih domačih.

LJUDSKE PEVKE TAŠČICE
Ljudske pevke Taščice smo v nedeljo, 20.3. 2011, organizirale
srečanje ljudskih pevcev in godcev. V programu je nastopilo 9.
skupin ljudskih pevcev in godcev in navdušilo polno dvorano
ljubiteljev domačih pesmi Kulturnega doma v Vojniku. Številčen
obisk nam vliva poguma in nam daje podporo in spodbudo za
delo v prihodnje. Vesele smo bile tudi obiska dveh predstavnic
mednarodne federacije žensk za mir v svetu, ge. Kristine
Bačovnik in predsednice ge. Erne Košmrlj.

Hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali pri
izvedbi tega koncerta. Taščice se bomo še naprej trudile, da
ljudska pesem v naši občini ne bo potonila v pozabo.

Erik je sedmošolec in obiskuje 6. letnik trobente pri profesorju
Jelka Žlaus

TURISTIČNO
DRUŠTVO FRANKOLOVO

OBJAVLJA OZ. RAZPISUJE
N A T E Č A J ZA PRIZNANJE GRAJSKEGA VRTNARJA
Miranu Majcnu v GŠ Celje. Tudi on se je lani udeležil regijskega
tekmovanja, in sicer v triu trobent, kjer so osvojili zlato priznanje,
na državnem pa bronasto plaketo. Letošnje leto je bilo še bolj
uspešno, saj je v solo nastopu na regijskem tekmovanju prejel
zlato priznanje, na državnem pa srebrno plaketo.
Urh je najmlajši in obiskuje 2. razred trobente v GŠ Celje –
oddelek Vojnik, pri učitelju Aljoši Jurkovšku. Prvič je tekmoval
v letošnjem letu in na regijskem tekmovanju osvojil srebrno
priznanje.
Vsi trije si za svoje delo in uspehe zaslužijo iskrene čestitke.

za najlepšo »skulpturo iz zelenja ali cvetja« ob stanovanjski
hiši, kmetiji ali drugem objektu. Skulpture so lahko stara
drevesa, ogrodja različnih figur ipd., ki jih obraščajo zelene ali
cvetoče plezalke. Ko bo najlepše cvetela oz. ko bo najlepša, nas
pokličite in pošljite sliko, da jo bomo lahko prišli pogledat.
Vsi, ki želite, da vas obiščemo in si ogledamo vašo »skulpturo«,
prosim pokličite go. Irmo Blazinšek na tel. št.: 031 384 399; ali
g. Edija Mirnika na tel. št.: 031 862 303. Sodelujejo lahko krajani
KS Frankolovo. Na natečaj lahko prijavite tudi soseda, znanca,
prijatelja … Lastniku najlepše »skulpture« bo TD Frankolovo
podelilo priznanje »Grajskega vrtnarja«, na posebni prireditvi
pred Občnim zborom v letu 2012.
UO TD Frankolovo

Milena Jurgec
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NOCOJ JE EN LEP VEČER – OBMOČNO
SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN
V četrtek, 10.03.2011, je bila v vojniški dvorani kulturnega
doma tradicionalna prireditev »Nocoj je en lep večer – območna
revija malih pevskih skupin«. Na letošnji razpis se je prijavilo
osem malih pevskih skupin iz občin Vojnik, Dobrna, Štore in
Celje, na sami prireditvi pa je, zaradi odsotnosti nekaterih pevcev,
nastopilo 6 skupin. Revijo je strokovno spremljala profesorica
Danica Pirečnik iz Velenja, ki je po končani reviji opravila
pogovore z vodji posameznih skupin. Najboljši od nastopajočih,
vokalna skupina in spiritu in mešani vokalni kvartet Shalom,
bodo imeli priložnost nastopiti na regijskem srečanju v Velenju,
ki bo 9. julija 2011. V prijetnem večeru so se v polni dvorani
poslušalcem predstavili:

Celjski oktet, Celje

Oktet KarKar

Mešani vokalni kvartet Shalom, Ljubečna

Oktet Kajuh

Vokalna skupina in Spiritu
V imenu občine Vojnik je nastopajoče in poslušalce pozdravil
g. podžupan Branko Petre. Kot vedno je bila prireditev odlično
organizirana v organizaciji Občine Vojnik in Javnega sklada RS
kulturne dejavnosti – območne izpostave Celje.
Tomaž Črnej

Vokalna skupina Lipa, KUD Štore
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DRUŠTVO »RAZNOLIKOST PODEŽELJA«
Izbrani projekti za izvajanje za leto 2011

Projekt »Barbarina pot«

Na javni poziv za izbor je prispelo 15 vlog. Glede na oceno in
razpoložljiva sredstva je upravni odbor potrdil izvajanje sledečih
projektov:
1. Celostna ureditev tematskih poti po v občini Štore in ureditev
tematske »Poti po Štorah«
2. Izgradnja pustolovskega parka ter plezalne stene Celjska
koča
3. Po poteh umetnosti in umetne obrti
4. Pravljični svet območja LAS – Perkmandeljc
5. Rekonstrukcija prireditvenega paviljona na Frankolovem
6. Prepoznavnost blagovne znamke Friderik in Veronika na trgu
7. Z Brihto na počitnice

Projekt je že zaključen. Urejena je celotna trasa, postavljene
označevalne, vsebinske in informacijske table. Za zaključek pa
je bil 4. decembra izveden 10. tradicionalni pohod po Barbarini
poti, ki je kljub slabemu vremenu, privabil veliko pohodnikov.
Zanje je bilo na postojankah poskrbljeno z okrepčili, na koncu
poti pa z malico. Za obiskovalce, ki se bodo po trasi pohoda ali
le njenem delu sprehodili izven časa vodenega pohoda, pa je
izdelana zloženka z opisom poti in znamenitosti ob poti.

Četrti redni in hkrati volilni zbor članov
Kar 41 članov se je tokrat zbralo na turistični kmetiji Vozlič, v
Šmartnem v Rožni dolini. Izvolili so nove člane organov društva.
Novi predsednik je Andrej Flis iz občine Laško. Več si preberite
na spletni strani društva www.raznilkost-podezelja.si.

Projekt »Za čistejše okolje«
Izdali smo dve zloženki. Prva je namenjena kmetijam in
vsebuje navodila za pravilno ravnanje z odpadki na kmetiji, druga
pa gospodinjstvom in nazorno navaja, kako ravnati z odpadki
iz gospodinjstva. Obe sta na razpolago na sedežu društva in na
občinah. Dnevno jih delimo kmetom, ki prihajajo na izpostavi
KGZ Celje v Celju in Laškem. Razdelili pa jih bomo tudi šolam,
ker želimo vplivati predvsem na mladi rod. Čaka nas le še čiščenje
dveh divjih odlagališč na območju občine Vojnik.

Leonida Cmok,
ŠKD Rudar Pečovje

Dvig kakovosti in prepoznavnosti učnih in
oglednih vsebin na podeželju
Ponudniki, ki so se z izvajanjem učnih vsebin ukvarjali že prej,
ugotavljajo, da se je v letu 2010 poznala recesija tudi na tem
področju, saj je bilo manj ogledov s strani šol in skupin odraslih
obiskovalcev.
Izvedli smo računalniški tečaj. Vzpostavljena je spletna
podstran s podrobnejšimi opisi. Učni listi so v oblikovanju,
označevalne table za posamezne ponudnike učnih in oglednih
vsebin pa so tudi že v izdelavi.
Mojca Krivec,
KGZS-Zavod CE

Primož Kroflič,
vodja projekta

Mladi v simbiozi z okoljem
Zaključena je prva faza projekta, v kateri so nastale tri spletne
igre v skrbi za okolje, namenjene otrokom:
1. Poveži pare – simboli in pomeni
2. Ločuj – varuj!
3. Smeti napadajo!
Natisnjena je bila tudi brošura, katere besedilo je namenjeno
spodbujanju mladih, k pravilnemu ločevanju odpadkov in
varovanju okolja.
Več o igrah in povabilo k sodelovanju na spletni s strani www.
mladizaokolje.si.
Mojca Krivec
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Društva
DRUŠTVA S PODROČJA KMETIJSTVA
IN RAZVOJA PODEŽELJA SO SE
PREDSTAVLJALA NA SEJMU FLORA
2011
Ko se začne prebujati narava in nas prvi toplejši sončni dnevi
kar silijo na plan, se v Celju zbere vse, kar diši po »zelenem«.
Naši člani in članice društev, ki delujejo na področju
kmetijstva in razvoja podeželja, zdaj že tradicionalni, obisk
Flore izkoristijo, kot predstavitev svojih dejavnosti, dosežkov
in za predstavitev in pokušino njihovih dobrot. Čebelarji niso
le del sejma Flore, ampak tudi sejma ALTERMED, ki poteka
istočasno; lahko bi se reklo, da so neutrudljivi kot čebele. Z roko
v roki sodelujejo z našimi najmlajšimi občani in jih preko celega
leta izobražujejo na temo čebelarstva in zdravilnih učinkih medu.
Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik poskrbi, da obiskovalci
sejma niso »žejni« in z veseljem postavijo na razstavo svoje
najboljše letnike.

P. Pehar in N. Kveder, Taja design, Flora 2011
Društvo kmetic Meta se predstavlja na sejmu tako s svojimi
dobrotami, kot tudi ročnimi izdelki. Predstavitveni prostor je
tako tudi letošnje leto bil pisan in je privabil mnogo obiskovalcev.
Predstavitev na Flori 2011 sta sofinancirala Občina Vojnik in
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Petra Pehar Žgajner, Občina Vojnik
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PREDAVANJE O VZGOJI
ZELENJAVE V VOJNIKU,
NA FRANKOLOVEM IN V
NOVI CERKVI
V zimskem času ljudje zelo radi brskajo po različnih knjigah
in revijah, kjer vse lepo piše in so slike krasnih kumaric,
paprike in solate, rdečih paradižnikov, snežno bele cvetače,
skratka sanjsko lepe zelenjave. Želijo si, da bi tudi njihov vrt, z
vsemi pridelki, poleti izgledal tako, zato zelo radi prisluhnejo
kakšnemu zanimivemu predavanju. Posebno pa, če ga pripravi
g. Mirko Krašovec, ki je daleč naokoli poznan kot vrtnar, z
bogatimi dolgoletnimi izkušnjami.

Letos se je odločil, da bo nekaj skrivnosti o vzgoji zelenjave v
začetku marca delil s krajani Vojnika, na pobudo TD Frankolovo
na Frankolovem; 21. marca pa sta ga KS in TD Nova Cerkev
povabila tudi v njihov kraj.
Z veseljem se je odzval, odzvali pa so se tudi krajani, saj so
Kulturni dom v Vojniku napolnili do zadnjega kotička, prav tako
pa tudi na Frankolovem in v Novi Cerkvi.
Doma pridelana hrana postaja čedalje večja vrednota, zato
ima vse kar pridelamo sami, s svojimi rokami, predvsem pa na
naraven način, čedalje večjo ceno. Pa ne samo v denarju, pač pa
tudi v zdravju, ki si ga na tak način krepimo.
Po več kot tri ure dolgem predavanju, je ob vprašanjih
navzočih in predvajanju slik, ki jih je na steno projeciral njegov
asistent Urban, čas minil kot bi pihnil.
Ali veste, kako je treba ravnati s hrenom, da zraste lep, debel?
Mogoče kako je treba ravnati z zeleno ali s porom, da dajeta
bogat pridelek? Da repa lepše raste na grebenu in kaj je čajota?
No, mi, ki smo bili na predavanjih, zdaj to vemo. Da je vse
res, kar pripoveduje, pa je g. Krašovcu večkrat pritrdila soseda
Malči, ki že dolgo dela po njegovih navodilih in ji vse tako lepo
»rata«, da so ji druge sosede »močno nevoščljive«. Seveda,
prav jim je, zakaj pa ne hodijo po sadike v Vrtnarijo Krašovec,
tako kot Malči .
Zahvaljujemo se g. Krašovcu za tako zanimivo predavanje.
Upamo, da smo si zapomnili vsaj delček tistega kar smo slišali
na predavanju, če ne, bomo pa posnemali sosedo Malči.
V spomin na predavanje bomo posadili čajote, ki nam jih je
g. Krašovec na koncu poklonil, se bo celo leto videlo, kdo je bil
na predavanju.
Irma B.

Društva
Občni zbor »Društva
kmetic Meta«
Društvo trenutno združuje okoli 150 članic. Svoje delo v
preteklem letu so pregledale na občnem zboru, in sicer 2. marca
2011. Prišlo je tudi do manjše spremembe: prejšnjo predsednico
Štefko Žlavs je zamenjala nova predsednica Marija Žerjav.
Marjeta O.

OBLIKOVANJE IZ KRUHOVEGA TESTA
Kaj nam pomeni kruh? Kruh ni samo živilo. pomeni nam praznik in ima za človeka posebno čarobno moč; je zdravilo, merilo
blaginje, predvsem pa predmet spoštovanja. Še posebej pa so s kruhom tesno povezani ljudje na kmetijah. Morda so v sodobnem času
in načinu življenja, ki ga živimo, že skoraj edini, ki se zavedajo dolge poti od zrnja do kruha.
vse izdelke tudi same spekle in razveselile svoje domače.
Delavnico smo izvedli na Izletniški kmetiji »Pri Marku«, v
Novi Cerkvi. Moram pa reči, da sem prav vesela, da sem lahko
videla vse udeleženke tečaja, kako so odhajale domov nasmejane,
zadovoljne in polne novega znanja in idej. In tako mi je rojila po
glavi samo ena misel: »Kako malo je včasih potrebno, da osrečiš
sočloveka in si srečnejši tudi sam!«

Kmetijsko gozdarski zavod Celje je, na željo »Društva kmetic
Meta«, v mesecu marcu organiziral dve delavnici na temo
»Oblikovanje iz kruhovega testa«. Vse udeleženke so prišle na
delavnico nasmejane in z željo, da bodo videle in se naučile
marsikaj zanimivega. Umetnine iz kruhovega testa so nastajale
izpod rok Alenke Sekirnik, ki je zaposlena kot terenska kmetijska
svetovalka na Izpostavi v Slovenskih Konjicah. Iz kruhovega
testa so nastale: pletenice, srčki, kitke, ptički, rožice, metuljčki,
zajčki, žemlje, štručke, violinski ključi, ježki, kače … predvsem
pa so bile vse navdušene nad prelepo sončnico in dojenčkom.
Vse so že v svojih glavah kovale misli, kako bodo naslednji dan

Marjeta Orlčnik,
dipl. inž. agr. in hort.
KGZS-Zavod CE

POTOMKA TRTE Z LENTA OBREZANA
V hladnem zimskem popoldnevu, so vojniški vinogradniki pod vodstvom mentorja Romana Štabuca, sami obrezali vojniški ponos,
svojo trto pred Občino Vojnik (oblika kordona).
V vinogradu zvestega člana, Andreja Horvata iz Frankolovega,
Za prikaz zelenih del, pa so vinogradniki povabljeni v vinograd
pa je predavatelj nanizal kup nasvetov in misli za uspešno trgatev. Dušana Horvata. Vinograd, z lepo a strmo lego, leži pod cerkvijo
Poudaril pa različne možnosti rezi, pomlajevanja, gnojenja, na Gojki – Frankolovo. Tudi tu uspevajo odlična vina. Vina letnik
zaščite … Na lepi južni legi vinograda uspevajo odlična vina. 2009 so dobila ocene: bela zvrst 18,20; chardonnay 18,37; renski
Vina letnik 2009 so bila ocenjena: bela zvrst 18,17; laški rizling rizling 18,37. Brez znanja ni uspeha!
18,23; sauvignon 18,30! Same zlate.
Pij malo, pij dobro !
Družina Andreja Horvata je številne obiskovalce izjemno lepo
Pavle Leskovar
pogostila. Najlepša hvala!
15. april 2011
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Društva
VESELO V POMLAD
Še ni dolgo tega, ko smo uživali v prijetni družbi s prijatelji TD Vojnik. Konec leta 2010 smo si popestrili s
predavanjem »Jesenske zasaditve korit in grobov«, ki ga je izvedel strokovnjak, g. Špehar iz društva Gaja. V
predbožičnem času smo si v SNG Maribor ogledali operno predstavo La Bella opera in v KUD Vojnik na svečani
prireditvi prisluhnili vokalu Ota Pestnerja. Z veseljem smo na dogodku podelili 20 priznanj gospodinjstvom in
tri posebna priznanja, katerih prejemniki so bili: Lekarna Vojnik, kmetija družine Sitar iz Gabrovca v Vojniku in
gospodinjstvo Marte Naglič iz Malih Dol. Tako smo si ogreli hladne zimske dni in s priznanji nagradili tiste, ki
skrbijo, da naš kraj Vojnik žari v urejeni rožnati obleki.
Letošnja pomlad bo lepa, ko bodo vrtovi in travniki zažareli
zeleno in rožnato. Mi jo bomo polepšali še z zanimivim
programom našega društva. Prva priložnost za druženje bo
predavanje z naslovom »Novi trendi v zasaditvah vrtov in
korit«, ki ga bo izvedla ga. Romana Špes, mag. kmetijstva in
hortikulture, iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.
Turistično društvo Vojnik in Občina Vojnik sodelujemo tudi pri
spomladanski dobrodelni okoljevarstveni akciji zbiranja starega
papirja imenovani »Star papir za novo upanje«. Akcija poteka
v aprilu, po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo zbrana s
pomočjo starega papirja, bodo šla na dva naslova – polovica
sredstev bo namenjenih pomoči potrebnim v Sloveniji, druga
polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. Zato
vas vabimo k sodelovanju in oddaji starega papirja v zabojnik, ki
bo čakal na vas na spodnjem parkirišču pred cerkvijo Svetega
Jerneja v petek, 15.4.2011.

V maju vas bomo povabili na ekskurzijo v Gradež in Oglej.
Prav tako si boste lahko ogledali novo spletno stran društva.
V mesecu juniju, v času praznovanja krajevnega praznika, pa
ponovno dobrodošli na strokovnem posvetu z naslovom »Naši
vrtovi prej in pozneje«, ki ga bo izvedla znana strokovnjakinja
ga. Ruth Podgornik Reš. O podrobnostih dogodkov vas bomo
obveščali.

Preživite tudi letošnjo pomlad v naši družbi.
Nataša Kovačič,
TD Vojnik

BOGATA LETINA VOJNIŠKIH
VINOGRADNIKOV
Na VIII. Občnem zboru so vinogradniki pregledali delo v preteklem obdobju in si zadali naloge za naprej.
Ugotovili so, da društvo uspešno deluje. Med večje uspehe štejejo: srebrno priznanje na mednarodnem sejmu
AGRIA, v Gornji Radgoni. Vino chardonnay Mirka Krašovca je dobilo oceno 83,33 med kar 679 vzorci. Na
ocenjevanju letnika 2009 v Vojniku - 169 vzorcev, najvišja ocena 18,02 in najmanj izločenih.
Med 57 vinogradniškimi društvi dežele Štajerske – Podravje,
pa je društvo, po številu prinesenih vzorcev, na 3. mestu (Šmarje
242, Rogaška 185). Društvo gradi na množičnosti z željo, da
bi vsi člani v svojih kleteh imeli dobro vino! Društvo pa bo še
naprej vodil neumorni predsednik Mirko Krašovec.
PRIDRUŽITE SE JIM! Nove člane vpisujejo v KZ Vojnik.

PROGRAM DELA ZA LETO 2011
1. Predavanje Najpogostejše bolezni vin
2. Prikaz rezi vinske trte
3. Maškarada Nova Cerkev
4. Predavanje Gnojenje in varstvo vinske trte
5. Občni zbor
6. Ocenjevanje vin letnika 2010
7. II. SALAMIADA
8. Podelitev priznanj – PRAZNIK VINA
9. Prikaz zelenih del v vinogradu
10. Strokovna ekskurzija, izlet
11. Predavanje Priprava na trgatev 2011
12. Postavljanje klopotca
13. Pohod OD KLETI DO KLETI
14. Vinska trgatev – pred Občino Vojnik – pri TRTI
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- februar
- februar
- februar
- marec
- 4. marec
- 5. april
- april
- 7. maj
- maj
- maj, junij
- september
- september
- september
- 8. oktober

15. april 2011

15. Martinovanje pred Kmetijsko zadrugo Vojnik - 12. november
16. Kletarski večer – pokušina mladih vin
- december
17. Blagoslov vina »Janezova maša« Sv. Tomaž
- december
18. Ponovoletno srečanje vinogradnikov
- januar
19. Urejanje vinske kleti Občine Vojnik
20. Sodelovanje na prireditvah v kraju in izven
21. Ostale aktivnosti po predlogih članov
22. Pridobivanje novih članov, predvsem mladih
Društvo je usmerjeno v strokovno izobraževalno ter družabno
delo. Vsi člani so v društvu z enakimi pravicami in dolžnostmi,
vsi pa v društvu sodelujemo zastonj in smo dolžni priti na
skupne društvene prireditve ter na njih sodelovati. Na prireditve
povabimo prijatelje, sosede, znance.
Redno tudi plačujemo članarino v KZ – enota Vojnik ali
na TRR: 06000-093691-8061.
Pij malo, pij dobro !
Mirko Krašovec,
predsednik Vinogradniško vinarskega društva

Šole in vrtci
EVROPA V ŠOLI 2011PROSTOVOLJSTVO

MESEC DRUŽINE NA POŠ
SOCKA

Osnovna šola Vojnik to šolsko leto sodeluje v mednarodnem
projektu »Evropa v šoli 2011«, katerega koordinator v Sloveniji
je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Vključili smo se v
nagradni natečaj, ki letos poteka že dvanajsto leto. Ker je leto
2011 razglašeno za Evropsko leto prostovoljstva, ima projekt
naslov »PROSTOVOLJSTVO - VOLJAN POMAGATI«. Cilj tega
projekta je, osveščanje mladih o prostovoljstvu in spodbujanje
k medsebojni pomoči. Vodja projekta na naši šoli je ga. Irena
Kalšek, šolska svetovalna delavka.

V mesecu marcu smo za učence, starše, babice, dedke,
tete, strice … pripravili popoldansko druženje. V delavnicah
so ustvarjali različne izdelke: marmorirali so jajčka, pekli
velikonočne piškote in jih okrasili, pletli košare iz špagetov,
pripravljali velikonočno dekoracijo, zunaj pa so urejali okolico.
Delavnice so vodile učiteljice in povabljene gostje.

Učenci centralne šole smo sodelovali na štirih področjih. Na
literarnem in likovnem področju so sodelovali učenci prve,
druge in tretje triade. Učenke devetega razreda pa smo naredile
projektno nalogo z naslovom »Imam novega dedka in babico« ter
raziskovalno nalogo »Prostovoljstvo v Vojniku in širši okolici«.
Od podružničnih šol sta sodelovali POŠ Nova Cerkev in POŠ
Šmartno v Rožni dolini. Na literarnem in likovnem področju so
iz Šmartnega v Rožni dolini sodelovali učenci drugega in petega
razreda, iz Nove Cerkve pa učenci petega razreda. Naši učenci
so ustvarili veliko dobrih izdelkov. Na regijskem nivoju so
prejeli nagrado za literarni prispevek: Miha Čakš, Heidi Borinc,
Kaja Dobrotinšek, Jure Hladin, Eva Potočnik in Zala Ulaga. Na
likovnem področju pa: Martina Jevšenak, Brigita Krajnc, Lara
Vozlič in Laura Levstik. Nagrajene so bile tudi: Petra Zorko,
Klara Podergajs in Rebeka Vrečer, avtorice projektne naloge;
ter Klara Podergajs, Anja Suholežnik in Hana Potočnik, avtorice
raziskovalne naloge. Upamo, da bomo tudi na državnem nivoju
tako uspešni.
Prostovoljno delo je plemenito in spoštovanja vredno, saj z
njim osrečujemo ljudi, ki so v stiski, zato je prav, da se tega
učimo in vanj vključujemo tudi mladi.

Po končanih delavnicah so se otroci predstavili še s kulturnim
programom.

Iskreno se zahvaljujemo gospem: Lojzki Zupanek in Timei
Štravs, ki sta nam izdali skrivnosti košar iz špagetov; Ceciliji
Božnik, Katji Božnik in Luciji Božnik, ki so pomagale pri
poslikavi velikonočnih piškotov in Miri Šeško, ki je vodila
delavnico urejanja okolice.

Hvala ekipi, ki je urejala okolico šole, prekopala gredice
skalnjaka in zeliščnega vrta ter jih pripravila za novo posaditev.
Zahvaljujemo se ge. Miri Šeško, ki nam je podarila grmovnice,
Turističnemu društvu Nova Cerkev, ge. Majdi Špegel in Tatjani
Zupanek za pomoč pri nabavi sadik, ter g. Damjanu Koritniku
za podarjeno betonsko cvetlično korito.
S skupnimi močmi zmoremo veliko, zato HVALA vsem!

Klara Podergajs
Nataša ČERENAK,
POŠ Socka
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Šole in vrtci
JAZ IN MOJI PRIJATELJI V VRTCU DANIJELOV LEVČEK
V letošnjem šolskem letu smo poglobljeno pristopili k izvajanju prvega stebra našega petletnega strateškega načrta – JAZ IN MOJI
PRIJATELJI.
in osrečuje ter krepi čut za darovanje samega sebe, svojega časa,
pozornosti in materialnih dobrin drugemu. Šele s tem darovanjem
dobi naše življenje svoj popolni pomen.
» Ostanejo nam vera, upanje in ljubezen; največja med njim pa
je ljubezen.«
(apostol Pavel)

V okviru tega želimo otrokom z različnimi dejavnostmi in
pristopi nuditi varno, ljubeče in spodbudno okolje, v katerem
bodo otroci oblikovali lastno identiteto ter hkrati razvijali čut
za bližnjega. V naših medsebojnih odnosih imajo pomembno
vlogo vrednote – sočutje, solidarnost, medsebojna pomoč in
spoštovanje drugačnosti. Ljubezen pa je tista, ki nas povezuje

Renata Koštomaj

KALČKI IN ALTERMED
Vrtec Mavrica Vojnik je sodeloval na sejmu Altermed - sejem zdravega načina življenja, zeliščarstva in zdrave prehrane.
Naš vrtec teži k temu, da bi otroci v vrtcu uživali bolj zdravo,
raznoliko hrano in tako smo se v skupini odločili, da bomo gojili
kalčke, kot dodatek k jedem.
Otroci so aktivno sodelovali v procesu gojenja: od zbiranja
semen (sodelovanje z družinami), vsakodnevni skrbi za kalilnike
in spiranje kalčkov, prepoznavanju in opazovanju semen po
barvi, obliki in vonju, poimenovanju, spremljanju rasti kalčkov in
končnemu uživanje le-teh.
Ob predstavitvi kalčkov, kot zdrave hrane, so bili obiskovalci na
sejmu zelo navdušeni. Nekateri so jih poznali, drugi pa so se o njih
zanimali in zbirali podatke.
Torej, uživajmo kalčke in se zdravo prehranjujmo!
Magda Šrekl in Polona Grum

PUSTNA POVORKA PO
SOŠKIH POTEH
Na pustni torek so v našo šolo vstopile vile, čarovnice, princi …
Vsak razred je pripravil pustno predstavo, nato pa so se pustne
šeme naučile še nekaj plesov. Sledila je pustna povorka po poteh
v Socki. Uspešno smo pregnali zimo in v vas pripeljali pomlad.
Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki so nas toplo sprejeli in
pogostili.
Nataša Čerenak,
POŠ Socka
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Šole in vrtci
MESEC MAREC –
PRAZNIK ŽENA
IN MAMIC

V mesecu marcu, ko praznujemo žene
in mamice, so naši učenci s spletom
ljudskih pesmi in plesov nastopili na
občnem zboru Lovskega društva Dobrna
in na krajevni prireditvi v organizaciji
KD Nova Cerkev.

NEKOČ PA BILO JE TAKO…

Petošolci se pri urah gospodinjstva seznanjamo s tekstilom. V šolo smo povabili
go. Miliko Omerza, ki nam je prijazno predstavila in pokazala, kako so predice nekoč
pripravile volno za obdelavo. Bilo je zanimivo in poučno. Gospe Miliki se iskreno
zahvaljujemo za obisk in predstavitev.
Ga. Milika nam je prijazno predstavila delo predic.
Ana Delčnjak, 5. razred
Sabina Temnik, 5. razred
POŠ Socka

SOŠKO EKOLOŠKO SADJE

Nastopili smo s spletom pesmi, recitala
in plesa
Lidija Vrečko,
POŠ Socka

Izdelava pustnih kostumov
Z učenci naše šole se že kar nekaj let udeležujemo tradicionalnega pustnega karnevala
v Novi Cerkvi. Tudi letos smo se na ta dogodek pripravljali skupaj s starši. Organizirali
smo delavnice in izdelali kostume za eko sadje, saj so naši učenci predstavljali soško
ekološko sadje in s tem vse opozorili, da si želijo zdravega, neškropljenega sadja.
Vsem staršem, ki so se udeležili delavnice, se iskreno zahvaljujemo.
Nataša Čerenak,
POŠ Socka
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Šole in vrtci
PROJEKT »BEREMO Z
MAČKOM MURIJEM» V POŠ
SOCKA
Učenci POŠ Socka
letos
sodelujemo
v
mednarodnem
projektu »Beremo z
Mačkom Murijem«
in je namenjen
učencem od 1.
do 5. razreda. K
projektu smo se
prijavili oktobra in
kmalu dobili razrede
partnerje, s katerimi
si
dopisujemo.
Partnerski razred 1.
in 2. razreda je iz
vrtca Šenčur, 3. in
4. razreda pa razred
iz OŠ Franceta
Prešerna iz Kranja. Kupili smo knjigo Maček Muri in pričeli
z branjem. Vsak učenec je dobil Murija za teden dni domov
in v tem času je moral prebrati eno knjigo. V zvezek je moral
predstaviti sebe in svojo družino. Sedaj maček Muri že drugič
obiskuje otroke. Tudi tokrat morajo skupaj prebrati vsaj eno
knjigo – svojo najljubšo. S pomočjo Murija vsebino prebrane
knjige zapišejo v dnevnik Mačka Murija in jo nato predstavijo
sošolcem.
Zapise v Murijevem dnevniku bomo poslali razredom
partnerjem.
Maja Kovačič,
POŠ Socka

MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993
Tel./Fax: 03 577 28 95
Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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FOLKLORA NA OŠ VOJNIK
Na OŠ Vojnik od lanskega aprila aktivno deluje mladinska
folklorna skupina. Folkloristi so hkrati tudi pevci mladinskega
pevskega zbora. Skupina je nastala na pobudo gospe ravnateljice
Majde Rojc.

Prvič smo zaplesali na gostovanju na Češkem. Doživeli smo
velik uspeh in zanimanje za naše delo. Kmalu po gostovanju
smo zaplesali v pozdrav gospe Štefke Kučan, ki je obiskala
knjižnico v Vojniku.
V letošnjem šolskem letu pa skupina s svojim delom
nadaljuje. Ima nekaj novih članov, saj so lanski plesalci odšli
v srednjo šolo. Skupino trenutno sestavlja deset članov. Tudi
v letošnjem letu smo opravili že nekaj nastopov. Naj jih nekaj
omenim: nastop na kulturni prireditvi ob kulturnem prazniku v
Škofji vasi, zaplesali smo češkemu veleposlaniku, nastopali na
prireditvi, ki so jo organizirale rejnice v Novi Cerkvi, zaplesali
gospe Frančiški Pociask za stoti rojstni dan v Špesovem domu
in obiskali paciente v bolnišnici Vojnik.
To pa zagotovo še ni vse. Naše delo in nastopi se bodo
nadaljevali. Če pa si zaželite našega nastopa, pa nas le poiščite.
Milanka Kralj,
OŠ Vojnik

Šole in vrtci
INTERNET - DRUŽABNI
SPLET
…je raziskovalna naloga, ki je nastala na OŠ Frankolovo, pod
mentorstvom gospe Suzane Šafarič ter avtoric Nine Štante in
Klare Barbare Krajnc.

V Sloveniji kar 90 odstotkov mladostnikov, starih od 10 do 15
let, redno uporablja splet. Rezultati Evrobarometra, kvalitativne
raziskave 2007 o varnem internetu za otroke, ki je zajela tudi
slovenske otroke, v starosti 9 do 10 let in 12 do 14 let, pa kažejo,
da so najpomembnejše spletne aktivnosti otrok po vsej Evropi,
tudi v Sloveniji, spletne igre, brskanje po spletu in komunikacija.
»Družabna omrežja običajno dovoljujejo uporabo osebam,
starejšim kot 13 let. Mlajši otroci teh omrežij sicer ne bi smeli
uporabljati, vendar to oviro pogosto premagajo tako, da se
enostavno zlažejo o letnici rojstva in tako neovirano vstopijo
v svet družabnih omrežij. Tam pa navezujejo stike z drugimi
uporabniki, ki pogosto niti ne vedo, da komunicirajo z otrokom.”
(www.safe.si)
Ta omejitev, ki sva jo našli na spletni strani www.safe.si, naju
je tudi spodbudila k najini raziskovalni nalogi. Veva namreč, da
veliko učencev že v 3. razredu (8 let) oblikuje svoj Facebook
profil. Ne veva, če starši to vedo, toda meniva, da je to vsekakor
prezgodaj, saj imajo premalo znanja o nevarnostih in predvsem o
vsebinah, s katerimi se lahko srečajo.
Po rezultatih ankete, ki sva jo opravili med učenci in starši,
sva ugotovili, da predvsem fantje več uporabljajo računalnik,
predvsem za igrice, veliko pa jih ima tudi svoj Facebook profil.
Kljub temu se še vedno dnevno več družijo s svojimi prijatelji.
Dekleta pa še vedno več berejo in računalnik uporabljajo med
vikendi in za druženje s prijatelji (Facebook). Starši menijo, da
imajo nadzor nad uporabo računalniških vsebin, ki jih obiskujejo
otroci, s čimer pa se 70 % otrok ne strinja.
Po najinem mnenju uporaba računalnika v našem okolju ni
zaskrbljujoča in ne predstavlja ogrožajoč dejavnik, ki bi otroke
osamil in jih prikrajšal za pristni medosebni stik. Včasih imajo
pa tudi starši raje, da ostanemo doma, za računalnikom in se ne
“podajamo” v “nevarno družbo” ali skušnjave, ki jih ponuja ulica.
Kljub temu pa tudi meniva, da zasvojenost z računalnikom ni
grožnja, ki bi morala skrbeti naše starše. Vzpostavljanje pravil
za uporabo, časovna omejitev in pogovor z otrokom so koraki,
ki bodo pripeljali do varne uporabe računalnika in internetnih
vsebin.

PIŠKOTEK DOBROTEK
V času zimskih počitnic smo imeli zimovanja. Najmlajši –
volčiči in volkuljice so bili v Osnovni šoli na Kozjaku. Skozi
zgodbo o Narniji so spoznavali dobre lastnosti in s pomočjo le
teh pridobili vseh sedem mečev, s katerimi so premagali Ledeno
kraljico in v Narnijo vrnili spokoj in mir. Uživali so tudi v
snežnih radostih in predvsem dobrotah, ki so jih skuhale naše
miške. Popestrili so tudi mašo tamkajšnjih vaščanov. Zimovanje
je bilo zanje kratko, a sladko. Srednja skupina – izvidniki in
vodnice so bili na Vimperku, kjer so uživali v prepolni kočici, saj
jih je tokrat prišla večina. Družbo jim je delal tudi Urban Lesjak.
Tema njihovega zimovanja je bil Vsemogočni Bruc. Poskušali
so ga posnemati in postati vsemogočni skavti. Skozi različne
dejavnosti in aktivnosti, kot so orientacija, stezosledstvo, ognji,
timsko delo in pohod, na katerem so jih pričakali razni izzivi,
so se zelo povezali znotraj svojih vodov. Najstarejši – popotniki
in popotnice so bili na Primorskem, naši istrski strani. Potovali
so skozi najbolj odročne kraje naše Slovenije, saj tamkajšnji
vaščani živijo zelo skromno in daleč pod standardi, ki smo jih
navajeni. Vendar pa kljub skromnosti vaščanov, ostaja njihova
pokrajina pravi biser. Slap Veli vir in voda, ki teče po teh strugah,
je zelo čista in je očarala naše popotnike. Med popotovanjem
so spoznavali življenje svojega zavetnika, svetega Pavla. Kljub
temu, da jih je bilo malo, je bilo vzdušje pravo.
Župnijski svet Vojnik nas je povabil k sodelovanju pri sveti
maši. Tako smo 13.3.2011 imeli skavtsko mašo ob pol devetih v
farni cerkvi, v Vojniku, ki jo je bral Urban Lesjak, škofov tajnik.
Med mašo smo sodelovali z uvodi, prošnjami in predvsem
našimi pesmicami, saj smo hoteli pokazati malo skavtskega
duha in razigranosti.

V okviru triletnega strateškega načrta na državni ravni,
smo z najmlajšimi pekli piškote in sodelovali pri dobrodelni
akciji PIŠKOTEK DOBROTEK. Ta akcija je potekala po vsej
Sloveniji in lahko so se je udeležila vsa krdela po Sloveniji. S
to akcijo želimo povedati, da tudi naši najmlajši lahko s svojimi
dlanmi naredijo veliko dobrega. Recept, vrečke in predloge
so nam posredovali iz združenja. Piškotke smo pekli dan pred
mašo na srečanju. Po maši smo piškotke podarjali za dobrodelni
prispevek, ki je namenjen otrokom potrebnim pomoči.
Zahvaljujemo se vam za darovani denar. Zaključek te akcije bo
v Ivančni Gorici, kjer se bodo zbrala krdela, ki so sodelovala v
tej akciji in se prijetno družila eno popoldne.
Katarina Majer,
Presenetljiva čebela

Nina Štante
Klara Barbara Krajnc
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PROJEKT »BEREMO Z
MAČKOM MURIJEM« V
POŠ NOVA CERKEV
Na POŠ Nova Cerkev že drugo leto izvajamo projekt, z
naslovom »Beremo z mačkom Murijem«, ki ima osnovni cilj
spodbujati branje v družini. Partnerski razred, s katerim si letos
dopisujemo, je razred otrok v Piranu.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili gospe Danici Kugler, ki
nam je priskočila na pomoč in zašila tri velike mačke Murije za
vsak razred prve triade.
V prvem razredu je maček Muri gostoval na domu učencev
po en teden (bil je že pri polovici učencev). Vsak ponedeljek z
veliko radovednostjo prebiramo dnevnik mačka Murija, kamor
učenci in njihovi starši vpisujejo, rišejo in lepijo fotografije
svojih doživetij. Potem z izštevanko določimo novega učenca,
ki dobi mačka Murija na počitnice.
Sabina Penič,
POŠ Nova Cerkev

USTVARJANJE SLIK IZ
POSUŠENEGA CVETJA
Cvetlice - ne le, da krasijo naše domove oz. nam pomagajo
pri zdravljenju bolezni, z njimi lahko s spretnimi prsti in
potrpežljivostjo ustvarjamo prava umetniška dela.

S sušenjem različnega cvetja, izdelavo slik in herbarijev iz
njih, pa se v bližini Šmartnega, to je v Slatini, ukvarja ga. Marija
Gaber. Prijazno se je odzvala našemu povabilu in nas obiskala
ter učencem 1. in 2. razredov pokazala postopek nastajanja
slik iz posušenega stisnjenega cvetja. Vsak izmed otrok se je
nato tudi sam potrudil in izdelal svojo sliko in z njo razveselil
mamico za materinski praznik.
Marjana Pikelj

BILI SMO POLICISTI
ZA EN DAN

Vodja policijskega okoliša, gospod Danilo Ungar, je skupino
učencev POŠ Nove Cerkve v mesecu marcu 2011, zaradi
dosedanjega sodelovanja v preventivnih aktivnostih, povabil na
obisk policijske postaje Celje. Ogledali smo si opremo, prostore,
vozila, se srečali s komandirjem, vodjo kriminalistične službe in
spoznali delo v operativno-komunikacijskem centru.
Na terenu smo lahko delo policistov spoznali še bolj doživeto.
Videli smo: kako nadzirajo promet, kako se opravi preizkus
alkoholiziranosti, izvajali pa smo tudi meritve z laserskim
merilnikom hitrosti.
V spomin na nepozaben dan smo prejeli majice in kape z
napisom »OTROK – POLICIST«. Sedaj vemo, da je delo
policistov zahtevno in zelo odgovorno.
Gospodu Danilu Ungarju in PP Celje se za nadvse zanimivo in
poučno dopoldne, iskreno zahvaljujemo.
Ida Gobelnik,
POŠ Nova Cerkev
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PUSTNE DELAVNICE S STARŠI
– UČENCI 3. RAZREDA POŠ
NOVA CERKEV

PUST

V mesecu marcu smo se tudi z učenci iz POŠ Šmartno v
Rožni dolini udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi. V
spremstvu kmeta in dveh kmetic, je hodilo 34 vreč žita – pšenice.
Za razvedrilo po opravljenem delu, pa je poskrbel harmonikar
Staš in tako smo skupaj z drugimi maškarami pomagali priklicati
težko pričakovano pomlad.
Marjana Pikelj

TUDI MI, NAJMLAJŠI, ŽE
LOČUJEMO ODPADKE
Zemlja je naš dom, ki ga vsak dan napolnjujemo z odpadki
in s tem izgubljamo prostor. Otroci si že v svojem zgodnjem
otroštvu pričnejo oblikovati svoj pogled na svet. Pri tem pa
smo jim seveda vzor odrasli. Otroka je potrebno usmerjati v
opazovanje lepot, doživljanje in čutenje okolja. Po naravi so
otroci tudi zelo radovedni in njihova raziskovalna žilica postaja
vse bolj v ospredju. Prav zaradi tega jim moramo omogočiti
razne aktivnosti, s katerimi bomo vplivali na trajno spremembo
vedenja in razmišljanja o ločevanju odpadkov. Tako bo postalo
to del njihovega načina življenja.

V torek, 15. februarja 2011, so starši in otroci skupaj z
učiteljico ustvarjali in izdelovali skupinsko pustno masko.
Ker smo EKO šola in ker smo v letošnjem šolskem letu na
strehe naših šol namestili fotovoltaične celice, smo kaj hitro
dobili idejo za skupinsko masko. Izdelali smo »SONČNE FOTOVOLTAIČNE CELICE«, s katerimi smo se predstavili na
tradicionalnem karnevalu v Novi Cerkvi.
Ob tem bi se še enkrat zahvalila staršem za polno udeležbo,
pripravljenost in prijetno druženje.
Suzana Jelenski Napotnik,
POŠ Nova Cerkev

VRTEC MAVRICA VOJNIK
SKUPAJ Z NLB VITA
V prazničnih decembrskih dneh, smo v Vrtcu Mavrica Vojnik
prejeli prijetno darilo, ki nam ga je podarila NLB Vita, življenjska
zavarovalnica. V sklopu donatorske akcije, v kateri so 120 vrtcem
po celi Sloveniji podarili 4700 odsevnih brezrokavnikov, smo
bili obdarjeni tudi v našem vrtcu. Z obiskom sta nas razveselili
in obdarili predstavnici NLB poslovalnice Krekov trg, gospa
Mirjana Ramšak, vodja poslovalnice ter gospa Urška Vouk,
bančna komercialistka.

Tudi nas je v vrtcu obiskala gospa iz Simbia, ki nam je
predstavila pravilno ločevanje odpadkov. Predstavitev je bila
zelo zanimiva in seveda poučna.

Druženje je bilo prežeto s smehom, otroškim petjem,
pomerjanjem odsevnih brezrokavnikov ter s fotografijo za
spomin. Tako otroci, kot tudi strokovne delavke Vrtca Mavrica
Vojnik, smo izredno hvaležni, saj se bomo lahko tako še varneje
podali na sprehode po našem mestu, tako v dopoldanskem času,
kot tudi v popoldanskih uricah.
Kot veste, nam je varnost otrok izredno pomembna in v zimskih
dneh, ko so dnevi še krajši ter vidljivost dodatno zmanjšana, bomo
tako lahko vidni in opaženi predvsem v očeh voznikov.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k temu, da smo postali
vidni.
Katja Kovač Grosek,
dipl.vzg.

Otroci s Sabino in Tatjano iz enote Nova Cerkev
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Z IGRO V PRAZNIČNE DNI

UTRINEK IZ ENOTE
SOCKA

Srečanje staršev in otrok skupine najmlajših v veselem
decembru, je potekalo pozno popoldne ob igri, v igralnih kotičkih.
V »knjižnem kotičku« so si ogledovali različne slikanice, kartonke,
otroške revije, starši so otrokom prebrali tudi krajšo zgodbo. V
kotičku s »konstruktorji« so nastajale zanimive strukture. Kotiček
z didaktičnim materialom je ponujal zanimive sestavljanke,
vstavljanke, zavozlanke ... V kotičku »dom« je potekala zanimiva
simbolna igra z dojenčki, katere so otroci in starši pestovali, jim
pripravljali različne jedi, jih z vozički peljali na sprehod ...

Skupina Holding Slovenske elektrarne, si kot nosilec projekta
Modra energija, neprestano prizadeva približati zavedanje o
obnovljivih virih energije širši družbi. Še posebej otrokom je
treba privzgojiti odgovoren odnos do ravnanja z okoljem in
energijo, zato so razvili podprojekt za najmlajše, ki temelji na
krovni maskoti Modri Jan, ki simbolizira kapljo vode (povzeto
po www.modri-jan.si).

V ustvarjalnem kotičku pa so se igrali s slanim testom, katerega
so gnetli, valjali, svaljkali. Otroci so ob pomoči svojih staršev
iz testa izdelali svečnik in ga okrasili z različnim materialom
(klinčki, rozine ...) in ga na koncu odnesli tudi domov.
Otroci in starši so se aktivno vključevali v igro, postopno
prehajali iz kotička v kotiček, se družili, drug drugemu namenili
prijazno besedo in topel nasmeh. Večer pa smo zaključili z
voščilom - voščilnico, katero so otroci izdelali z najino pomočjo.
Že zdaj se veselimo naslednjega srečanja z igro na snegu.

V obdobju od novembra 2010 do februarja 2011, v slovenskih
vrtcih poteka nagradni natečaj z imenom »MAJHNA HIŠICA,
VELIKO ZAVETJE«, na katerega se je prijavila tudi naša
enota. V sklopu natečaja smo skupaj z otroki izdelali ptičjo
hišico in jo pisano pobarvali. Obesili smo jo na smreko pred
POŠ Socka; vanjo redno nasujemo zrnja in tako skrbimo za
ptice, ki prezimijo pri nas. Obiskal nas je tudi lovec, gospod
Marjan Štravs, ki nam je predstavil delo lovca in pripomočke, ki
jih potrebuje pri skrbi za gozdne živali. Prinesel nam je semena
za ptičke, za kar se mu lepo zahvaljujemo in ga prijazno vabimo
na ponovno snidenje.

Klaudija Lubej in Lucija Šrekl,
strokovni delavki

VOJNIČANI NADALJUJEJO
IZDELAVO BUTAR
VELIKANK
V lepem pomladanskem večeru so se že četrtič zbrali stari znanci,
izdelovalci butar velikank. Dogovorili so se, da nadaljujejo izdelavo
in postavljanje teh butar na cvetno nedeljo. Napravljene naj bi bile
iz tradicionalnega lesa: leske, give, drena, pušpana, čremse …
kakor so jih izdelovali naši pradedki. Na vrhu je bil lep zaključek iz
drenovega lesa v obliki srca, nanj pa je pritrjeno najlepše jabolko.
To naj ne bi bilo tekmovanje v velikosti butar, ampak naj popestri
lep verski praznik. Želijo pa ta običaj prenesti na mladino. Butare
bodo stale na vrhu mogočnega stopnišča pri cerkvi Sv. Jerneja.
Izdelovalci verjamejo, da si jih bo marsikateri obiskovalec z
veseljem ogledal!
Pavle Leskovar
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST V OŠ VOJNIK
Učitelji naše šole smo že vrsto let zelo uspešni mentorji mladim raziskovalcem. Zadnja leta naloge pripravljamo v okviru razpisa
Zveze za tehnično kulturo Slovenije, regionalnega centra s sedežem v Mariboru.
Regijsko srečanje z zagovorom letošnjih raziskovalnih nalog je bilo v soboto, 26.03.2011, v OŠ Benedikt. Iz naše šole smo se srečanja
udeležili s petimi raziskovalnimi nalogami. V nadaljevanju vam predstavljamo izdelane naloge in dosežke na regijskem zagovoru.

1. naslov naloge: AMBROZIJA
Avtorica: SARA ČREPINŠEK
Mentorica: ga. Tatjana Hedžet
Lektor: g. Gregor Palčnik
Namen raziskovalne naloge je bil: raziskati čim več o
ambroziji, jo prepoznati in spoznati njene značilnosti ter znanje
o njej širiti med ljudi. Aprila lani smo tudi pri nas sprejeli Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin, ki odreja nadzor nad invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi
vrstami, med njimi tudi nad ambrozijo. Od 4. avgusta 2010 velja
uredba, ki določa ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja
pelinolistne ambrozije, ki jih morajo lastniki zemljišč izvajati.
Ambrozija ali žvrklja je bila v 80. letih prejšnjega stoletja le
naključna rastlina, ki izvira iz zavržene ptičje krme, danes pa
jo v jesenskem času najdemo ob vsaki prometni cesti. Tudi na
Celjskem. Ambrozija ali žvrklja je danes zelo nadležen plevel,
ki dela škodo na več področjih. Škoduje zdravju ljudi, zmanjšuje
količino kmetijskih pridelkov in vpliva na zmanjšanje biotske
pestrosti. Zelo težko omejimo njeno širjenje, tako da se bomo
morali z vsiljivo žvrkljo navaditi živeti.
Naloga je na regijskem zagovoru osvojila zlato priznanje in
se bo udeležila državnega tekmovanja mladih raziskovalcev.

2. naslov naloge: SOLARNA SVEČA
Avtor: Matic Žvižej
Mentorica: ga. Tatjana Hedžet
Lektor: g. Gregor Palčnik
Raziskovalna naloga se je osredotočila predvsem na teme,
povezane s solarno svečo in z njenim življenjskim ciklusom.
V njej sem skušal na čim bolj zanimiv način prikazati solarno
svečo, njeno delovanje, uporabo ter smoter. Namen naloge
je bil ugotoviti, koliko ljudi sploh pozna to svečo in kako je s
proizvodnjo teh sveč. Ugotovil sem, da lahko pričakujemo
izboljšave in seveda novosti.
Solarna sveča še išče svoj prostor na tržišču, prav tako kupce.
Želim si, da bi vsaj delno zamenjala navadne parafinske sveče in
s tem prispevala k manjši obremenjenosti okolja.
Naloga je na regijskem srečanju osvojila zlato priznanje,
upamo pa tudi na udeležbo na državnem tekmovanju.

3. naslov naloge: FUNKCIONALNA ŽIVILA
Avtorici: Ana Potočnik, Alja Sinkovič
Mentorica: ga. Polona Bastič
Lektor: g. Gregor Palčnik
Funkcionalna živila so živila, ki jim pripisujemo nekaj več
kot tradicionalnim živilom. To je hrana, ki oskrbuje organizem z
osnovnimi hranili, poleg tega pa preprečuje obolenja in prispeva k
boljšemu zdravstvenemu stanju. Za vsako funkcionalno živilo je
znanstveno dokazano, da ima pozitiven učinek na ljudi.
Z nalogo smo želeli zbrati podatke o funkcionalni hrani in
se seznaniti z učinki teh živil, skušali ugotoviti, ali ljudje sploh

poznajo izraz »funkcionalna hrana«, v kolikšni meri kupujejo
in uživajo te izdelke ter če verjamejo pozitivnim učinkom teh
izdelkov.
Pri pridobivanju podatkov nam je bila v pomoč literatura, ki je
dostopna preko svetovnega spleta.
V raziskovalnem delu smo najprej obdelali in analizirali
anonimno anketo. Spoznali smo, da ljudje ne poznajo izraza
funkcionalna hrana, bolje pa poznajo probiotične mlečne izdelke
in jih tudi uživajo. Ne zaupajo reklamam, ki prikazujejo pozitivne
učinke omenjenih izdelkov. So pa prepričani, da bi jih morali
uživati še več kot do sedaj.
Sledil je najbolj zanimiv del naše naloge. Obiskali smo
Mlekarno Celeia, si ogledali proizvodnjo probiotičnih mlečnih
izdelkov in opravili intervju z živilsko tehnologinjo. S pomočjo
mikroskopa smo opazovali kulture bakterij, ki se nahajajo v teh
proizvodih.
Ključne besede: funkcionalna hrana, probiotiki, probiotični
mlečni izdelki
Naloga je na regijskem srečanju osvojila bronasto priznanje.

4. naslov naloge: INVALID SEM – PA KAJ?
Avtorica: Katja Komplet
Mentorica: ga. Simona Šarlah
Lektorica: ga. Amalija Kožuh
Invalidi so osebe, ki zaradi prirojene ali pridobljene
pomanjkljivosti v svojih telesnih in duševnih sposobnostih, niso
sposobni sami, delno ali v celoti zadovoljevati svojih potreb in
normalnega družinskega življenja.
Namen raziskovalne naloge vidim predvsem v ozaveščanju ljudi,
predvsem mladih, o enakosti invalidnih oseb v čim številnejših
pogledih. V raziskovalno nalogo sem skušala vključiti čim več
zanimivih informacij, ki so pomembne za vso javnost. Do želenih
informacij sem prišla z anketiranjem sošolcev, z opazovanjem
domačega kraja ter preko drugih medijev. Raziskovalna naloga je
nastala na podlagi zanimanj o diskriminaciji invalidov, predvsem
invalidnih otrok. Da bi maksimalno zagotovila verodostojnost
podatkov, sem sama opravila: anketo, intervju z dvema materama
invalidnih otrok in en teden opazovala zasedenost invalidskih
mest. Kot nekakšen dodatek sem pridobila dve življenjski zgodbi
mamic invalidnih otrok. Ugotovila sem, da večina učencev
devetih razredov naše šole pozna definicijo invalida, prav tako
pa pozna vsaj eno invalidno osebo. Ovrgla sem predvidevanje, da
50 % učencev devetih razredov naše šole na ulici ne bi pomagalo
invalidu na invalidskem vozičku pri premagovanju fizičnih ovir
(stopnice, robniki …). Ta ugotovitev me je izjemno pozitivno
presenetila. Ugotovila sem, da je v Sloveniji 18 reprezentativnih
invalidskih organizacij in okoli 230 invalidskih društev, v katere
se lahko vključujejo invalidne osebe. Ovrgla sem hipotezo, da so v
Vojniku parkirna mesta za invalide večinoma zasedena z vozili, ki
nimajo invalidskega znaka. Potrdila sem hipotezo, da je v Vojniku
vsaj 10 stavb, v katere invalidne osebe na invalidskih vozičkih ne
morejo oz. težje vstopijo. Glede na pridobljene rezultate lahko
rečem, da sem z rezultati naloge dosegla tisto, kar je bil moj cilj.
Naloga je na regijskem srečanju osvojila bronasto priznanje.
15. april 2011
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5. naslov naloge: SPLETNO NADLEGOVANJE
Področje: sociologija
Avtorici: Anja Dimec, Maja Lešnik
Mentorica: ga. Simona Šarlah
Dandanes si življenja brez interneta in sodobne komunikacijske
tehnologije sploh ne predstavljamo več. Če želimo na hitro
ugotoviti, kdaj ima učitelj govorilne ure, pokukamo na šolsko
spletno stran, starši si lahko naše ocene ogledajo preko
e-redovalnice in če želimo podaljšati rok izposoje knjige iz
knjižnice, kliknemo na spletni portal Cobiss Opac. Vse to lahko
storimo iz domačega naslonjača. Internet nam torej precej olajša
življenje, ima pa tudi marsikatero slabo stran. Razvil se je nek
virtualni svet, ljudje imajo vse manj pristnih stikov v živo. Vse
bolj smo priklenjeni na računalnike in vedno manj znamo navezati
pristne stike v živo, brez moderne tehnologije. Internet pa je postal
tudi odlično orodje za spletno nadlegovanje. Spletno nadlegovanje
je nenehno vznemirjanje in napadanje drugih oseb, ki se pogosto
kaže v besedilnih komentarjih, sporočilih ali videoposnetkih.
Lahko gre za maščevanje ali pa zgolj pritegovanje pozornosti, v
vsakem primeru pa storilci niso samo odrasli, ampak večinoma
mladostniki, najstniki, ki preko sodobnih tehnologij pošiljajo
razna ustrahovalna sporočila, zmerljivke in predelane slike.
V teoretičnem delu naše naloge smo povedali, kaj je Facebook
in kaj je spletno nadlegovanje in kako se zavarovati pred njim.
Našteli smo in na kratko opisali socialna omrežja, povedali
v kolikšni meri je Facebook razširjen v Sloveniji in drugod po
državah, kako se lahko zaščitimo pred spletnim nadlegovanjem
in kakšne vrste oblik spletnega nadlegovanja poznamo. Poglobili
smo se tudi v mednarodno raziskavo EU Kids Online, ki je bila
izpeljana v 25 državah, med drugim tudi v Sloveniji. Sestavili
smo anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili učencem zadnje triade
Osnovne šole Vojnik. Zanimalo nas je, katera socialna omrežja
učenci uporabljajo in koliko časa. Namen našega raziskovanja je
bil ugotoviti, ali učenci sploh vedo, kaj je spletno nadlegovanje
in če je že kdo med njimi bil žrtev le-tega. S pomočjo rezultatov
naše ankete smo ugotovitve primerjali tudi z raziskavo EU Kids
Online, Ugotovili smo, da naši učenci ne odstopajo veliko od
slovenskega povprečja uporabnosti socialnih omrežji.
Ključne besede: socialno omrežje, spletno nadlegovanje,
klepetalnice, Facebook
Čestitke vsem požrtvovalnim mentorjem in učencem,
raziskovalcem.

PREPOVEDANE
DROGE – RECITE
JIM: »NE!«
V zadnjih letih se je uporaba prepovedanih drog po celotni
Sloveniji zelo povečala in seveda tudi na območju Vojnika
opažamo porast uporabnikov teh drog, posledično pa to pomeni
tudi porast premoženjskih kaznivih dejanj. Pomembno je
poudariti, da poleg prepovedanih drog, poznamo tudi dovoljene
ali legalne droge, do katerih lahko pridemo na vsakem koraku
in katere so, zaradi velike tolerance družbe do njih, zlorabljene
do skrajnih meja. S tem mislim na alkohol in nikotin, saj gre
v tem primeru za verjetno najbolj zlorabljeni drogi pri nas.
Predvsem uživalci alkohola, pa zaradi uživanja te droge, vsako
leto državi povzročijo ogromno škode; tako zaradi prometnih
nesreč, ki jih povzročijo pod vplivom alkohola, kakor tudi zaradi
ostalih nesreč, nasilja, ki ga izvajajo tako doma kakor na javnih
krajih in ne nazadnje, zaradi zdravstvenih težav do katerih pride
zaradi dolgotrajnega uživanja alkohola.
Sicer pa se v zadnjih letih zelo zvišuje tudi število tistih, ki
posegajo po prepovedanih drogah, saj je očitno tudi do teh
substanc relativno lahko priti. Povsod po svetu policije in druge
varnostne službe s preprodajalci mamil bijejo prave male vojne,
toda zaradi ogromnih zaslužkov, ki spremljajo ta posel, verjetno
nikoli v popolnosti ne bomo mogli zaustaviti preprodajalcev
mamil, zaradi česar je toliko bolj pomembna preventiva. Bolj
ko bomo prepričljivi in uspešni pri izobraževanju mladih, več
ko nam jih bo uspelo odvrniti od uživanja drog, manjše bo
povpraševanje po njih in s tem bomo preprodajalcem precej
otežili delo. Vsekakor je najbolj pomembno, da se v prvi
vrsti obrnemo k mladim, saj so ti najbolj rizična skupina, na
katero preprodajalci mamil ciljajo, saj so najbolj dovzetni
za poizkušanje novega in se praktično ničesar ne bojijo.
Poleg tega pa v svoji mladosti čutijo potrebo po dokazovanju
pred sovrstniki; in s čem se je lepše pohvaliti kot s tem, da si
poizkusil nekaj, kar ni še nihče pred teboj. Lahko postrežemo
z grozljivim podatkom, da imamo na metadonskem programu
že tudi trinajstletnike, zaradi česar apeliramo na starše, da naj
bodo pozorni na spremembe pri svojih najstnikih, na njihovo
vedenje in na morebitno večjo porabo denarja, ali pa na nenadno
izginjanje le-tega in predmetov iz stanovanja. Predvsem pa se
naj z otroki pogovarjajo in jih opozarjajo na nevarne posledice
uživanja drog. Da bi starši in tudi najstniki vedeli kaj o drogah,
bom na kratko povedal nekaj o njih.

TRI VELIKE VEJE DROG

Simona Žnidar
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1. Depresorji centralnega živčnega sistema, ki upočasnijo
običajno delovanje možganov in v napredujočem procesu
uspavanja možganov odstranjujejo čustvene ovire, lahko
pa povzročijo tudi globoko nezavest. V to skupino sodijo
opiati kot so: heroin, morfij, metadon …
2. Stimulansi centralnega živčnega sistema spodbujajo
običajno delovanje možganov in povzročajo njihovo večjo
aktivnost. Lahko povzročajo težave pri spanju ali tudi
hiperaktivnost, katera se odraža v povečanem občutku
moči, evforiji … Najmočnejša stimulansa sta kokain in
amfetamin, šibkejši pa je na primer nikotin.

Policijski kotiček
3. Perturbatorji centralnega živčnega sistema so snovi, katere
zmedejo običajno delovanje možganov, kar lahko povzroči
motnje pri zaznavanju okolice, privide in podobno. V to
skupino sodijo halucinogene droge kot je LSD; derivati
konoplje, kot sta hašiš in marihuana; ter sintetične droge,
kamor sodi ekstazi.
Če smo pozorni, lahko ugotovimo, da imajo droge iz vseh
treh skupin eno glavno značilnost - in to je psihoaktivnost,
kar pomeni, da imajo zmožnost priti v možgane in spremeniti
njihovo običajno delovanje.

NAJPOGOSTEJŠE IN NAJPREPOZNAVNEJŠE
PREPOVEDANE DROGE
KONOPLJA – Cannabis sativa
Konoplja je rastlina, iz katere listov, cvetov
in smole izdelujejo verjetno najbolj znani
psihoaktivni snovi: hašiš in marihuano; in sta po
nekaterih podatkih najbolj pogosto uporabljani
prepovedani drogi pri nas. Tako hašiš, kakor
tudi marihuana, se uživata s kajenjem, na ulici pa se zanju
uporabljajo izrazi kot so: džoint, trava, gandža, zelenje, skunk …
EKSTAZI
Ekstazi nekateri imenujejo
kar plesna droga, saj se je na
veliko uporabljala na plesiščih
»house« glasbe po celem svetu v
osemdesetih in devetdesetih letih
prejšnjega stoletja, pa tudi danes
ga mnogi uporabljajo. Poznamo ga sicer že od leta 1912, ko ga
je odkrila farmacevtska družba MERC, ko je iskala zdravilo
za zmanjševanje apetita, v petdesetih letih pa ga je preizkušala
ameriška vojska, katera je iskala sredstvo, za »popustitev zavor«.
Danes te snovi izdelujejo v ilegalnih laboratorijih brez naravnih
sestavin, prodajajo pa se v obliki tablet. Na njihovi površini so
vgravirane različne risbe kot prepoznavni elementi.
Kot ekstazi je najbolj znana droga MDMA, zelo podoben
učinek pa imata tudi drogi MDEA (Eva) in MDA. MDMA ponuja
klasično izkušnjo ekstazija, ki daje občutek topline, povezanosti
in komunikacije, medtem ko MDEA omogoča več energije za
ples, manj pa emocij in komunikacije.

Psihološki učinki ekstazija so:
-

družabnost
zanos
evforija
povečan občutek samospoštovanja
popustitev zavor
povečana želja po spolnosti
zgovornost
nemir
zmedenost
potrtost

Fiziološki učinki:
-

pospešen, nereden srčni utrip, aritmija in visok krvni tlak
suha usta in druge sluznice
potenje
krčenje čeljustnih mišic in mišični krči drugod po telesu

-

tresenje
dehidracija
visoka telesna temperatura

KOKAIN
Gre za rastlino, grm koke, katerega gojijo
predvsem v Boliviji, Kolumbiji in v Peruju.
Na ulicah se prodaja kot droben bel prašek,
imenovan z različnimi imeni: koka, C, snow,
flake, blow. Crack je poulični izraz za kokain
v prahu, ki se lahko kadi, sicer pa se kokain
najpogosteje uživa skozi nos. Včasih je, zaradi svoje visoke cene,
veljal za drogo bogatejših slojev družbe. Gre za izjemno močan
stimulans centralnega živčnega sistema in uživalcu daje povečan
občutek moči, evforijo, povzroča hiperaktivnost …
LSD
Halucinogena droga, katera zmede
delovanje centralnega živčnega
sistema,
povzroči
spremembe
v
nevrokemičnem
delovanju
možganov in prizadene zaznavanje
stvarnosti. Povzroči resne čutne motnje in prave halucinacije.
LSD se je najbolj množično uporabljal sredi šestdesetih let
prejšnjega stoletja med hipiji, danes pa se uporablja predvsem ob
koncih tedna (kot nekateri radi rečejo »v rekreativne namene«). V
uličnem žargonu je LSD znan pod imenoma Acid ali Trip. Gre za
drogo, ki se uživa oralno preko pivnikov, z različnimi grafičnimi
motivi. Učinkuje v izjemno majhnih odmerkih, delovati pa začne
kakšne pol ure po zaužitju, učinki pa trajajo okoli osem ur. Znani
so primeri, ko je uživalec po zaužitju mislil, da je ptica in je
skočil s stanovanjskega bloka.
HEROIN
Kljub temu, da njegova uporaba počasi
zamira, pa je pri nas še vedno zelo znana in
dokaj pogosta droga. Gre za opiat, katerega so
konec 19. stoletja, sintetizirali v farmacevtski družbi Bayer, ko so
iskali zdravilo, ki bi imelo protibolečinske sposobnosti podobne
morfinu, vendar da ne bi povzročalo zasvojenosti. Heroin, ki ima
poulično ime Hors, se vbrizgava v žilo, vendar pa ga zaradi širitve
virusa HIV in mnogih drugih infekcij, zlasti hepatitisa C, danes
vedno bolj uživajo s kajenjem in njuhanjem. Poleg alkohola, je
heroin med ljudmi verjetno najbolj znana droga, saj se je zaradi
težav, ki jih povzroča, doslej zdravilo največ odvisnikov od
prepovedanih drog. Povzroča zelo močno psihično odvisnost,
življenje posameznika pa se obsedeno vrti le okoli droge.
Uživalci heroina lahko nenadoma začnejo izgubljati telesno težo,
imajo prebavne motnje, pri njih se zelo hitro pojavi zobna gniloba
(karies), ravno tako izgubijo željo po spolnosti, ženske izgubijo
menstruacijo. Redna uporaba kmalu povzroči toleranco, zaradi
katere mora uporabnik za doživetje enakih učinkov povečevati
odmerek, zato po obdobju abstinence pogosto preti nevarnost
čezmernega odmerka – »overdose«. Kriza nastopi ob prenehanju
uživanja ali ob jemanju manjših odmerkov od tistih, na katere
je telo navajeno. Za krizo je značilno močno potenje, solzenje,
nespečnost, slabost, bruhanje, driska, vročina, bolečine v mišicah
in kosteh, vse to pa spremlja velika tesnoba in neustavljiva želja
po drogi.
Ne glede na vrsto droge, je najbolj pomembno, da se zavedamo
njene nevarnosti. Predvsem mladi se morajo zavedati, da jih
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nenadni novi prijatelj, ki jim zastonj dostavlja drogo, na tak način hoče le navaditi nanjo. Ko bodo enkrat zasvojeni, jim bo ta isti
prijatelj drogo začel zaračunavati, saj si je zaradi njihove naivnosti pridobil novo stranko, katero bo lahko izkoriščal kar nekaj let. V
svoji policijski karieri sem spoznal precejšnje število mladih zasvojenih ljudi, narkomanov, katere smo prijeli pri različnih kaznivih
dejanjih in poslušal, kako so lagali sami sebi in svojim družinam, sveto obljubljali, da si bodo uredili življenja, si poiskali službo …
Le redkim, res zelo redkim, pa je to tudi dejansko uspelo. Veliko teh mojih »službenih znancev«, je danes popolnoma izgubljenih.
Neozdravljivo bolni se potikajo po mestih in spijo po zapuščenih zgradbah, hodnikih. Kar nekaj jih je že tudi mrtvih. Ko jim je pred
davnimi leti novi prijatelj ponudil drogo, so se napačno odločili. Ne naredite iste napake.
Štorman Aleš,
vodja policijskega okoliša

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačni informativnopromocijski delavnici, z delovnim naslovom:

FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETNIKE
v torek, 19. aprila 2011, z začetkom ob 9. uri v veliki dvorani
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, Cesta na Ostrožno
4, 3000 Celje
Kratka vsebina delavnice:
• viri finančnih spodbud,
• kam po informacije,
• priprava ustreznih projektov in najpogostejše napake
prijaviteljev.
Delavnico bo izvedla mag. Tatjana Štinek, samostojna
svetovalka OOZ Celje, z dolgoletnimi izkušnjami s področja
pridobivanja finančnih virov.
Pridružite se nam in izvedeli boste marsikaj novega!
Prijavnice zbiramo do ponedeljka, 18. aprila 2011,
na tel: 03 425 2270.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

JOŽEFOVA NEDELJA NA
FRANKOLOVEM
Na Frankolovem imamo vse - no, skoraj vse - kar mora imeti
vsaka slovenska vas: šolo, pošto, cerkev, trgovino in gostilno.
Imamo tudi krajevni praznik in od letos dalje še farnega, ki ga
doslej še nismo imeli.
Pred tremi, štirimi desetletji smo kot lepo nedeljo praznovali
Anino nedeljo. V preteklosti je namreč veljala domena, da se, če
je god farnega zavetnika v zimskem ali postnem času, za lepo
nedeljo določi svetnika, ki goduje v poletnem oziroma toplejšem
času. Ker se je tudi Anina nedelja že davno izneverila tradiciji,
smo ostali praznih rok. Lani pa je Župnijski pastoralni svet sprejel
sklep, da bomo imeli farni praznik na nedeljo, ki je najbližja
godu našega farnega zavetnika, Sv. Jožefa. Za župnijo je to velik
praznik, zato se takšen na dan post izjemoma ne upošteva. In
tako smo letos, 20. marca, prvič praznovali Jožefovo nedeljo.
Praznovanje smo pričeli s slovesno mašo, ki jo je daroval gost,
g. Jože Planinšek, župnik v župniji Sv. Jožefa nad Celjem (rečeno
v šali: prišel je Jože od Jožefa k Jožefu in ob teh smo našteli kar
lepo število istoimenskih godovnikov). Po maši smo imeli vsi
prisotni možnost druženja pred cerkvijo. Veseli smo bili, da nam
je postreglo vreme, postregle pa so tudi gospodinje s svojimi
dobrotami. Bolj zmrzljivim se je kljub soncu prilegel topel čaj,
frankolovski kletarji so primaknili nekaj rujnega, ki tudi sodi
zraven.
Bilo nam je prijetno in lepo, za začetek dovolj. Ob tem je
najpomembneje, da se ljudje med seboj družimo, začutimo in s
tem dobi tudi praznik svoj smisel.
Sonja Jakop
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ŠOPEK NAJLEPŠIH
PESMI ZA MAMO
KUD Nova Cerkev je letos že tretje leto zapovrstjo organizirala
prireditev ob materinskem dnevu, z naslovom »Šopek najlepših
pesmi za mamo«. Prireditev se je zgodila na dan pred veličastnim
praznikom naših mater, v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.
Prireditev, ki je namenjena predvsem materam v KS Nova
Cerkev in bližnji okolici, je bila številno obiskana. Za naše mame
smo prepevali, plesali in recitirali. Vsaka obiskovalka je domov
lahko odnesla tudi majhno pozornost, v spomin na ta dan.
V imenu KUD Nova Cerkev, se zahvaljujem vsem
nastopajočim na prireditvi; še posebej pa učiteljicam in učencem
POŠ Nova Cerkev, za pester program in izdelavo spominčkov za
mame ter učiteljicam in učencem POŠ Socka, ki so na letošnji
prireditvi nastopili prvič. Zahvaljujem se vzgojiteljicama,
kitaristki in otrokom vrtca Mavrica – enota Nova Cerkev,
Moškemu pevskemu zboru KUD Nova Cerkev, Jožici Žibret
za občuteno izrečene recitacije, Marku Žibretu ter Brigiti in
Mateju Petreju za ganljiv pevski nastop. Hvala Katarini Kotnik
za izdelavo scene, Gregu Žibretu za tehnično izvedbo prireditve
in snemalcu prireditve. Še posebej hvala predsedniku KS Nova
Cerkev – Slavku Jezerniku, za finančno podporo ter Mihaeli
Hren, za koordinacijo vsega potrebnega v zvezi z vabili.
Andreja Štravs,
predsednica KUD Nova Cerkev

Splošno
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
Zimski meseci so za nami; za nami je tudi norčavi pust, kakor tudi dan žena in materinski dan. Začela se je
pomlad in z njo spomladanska opravila. Tudi spomladanske utrujenosti ne bo manjkalo. Toda mi se ne damo in
gremo naprej. Pred nami so novi izzivi in kup zastavljenih nalog, priprave na izlete in druženja naših upokojencev.
V mesecu aprilu pa so že na vrsti prvi dopusti.
Tako gredo od 04. do 10. aprila 2011 na dopust
v Izolo naši prvi dopustniki. Kar 50 se jih bo z
avtobusom odpeljalo v Izolo, v naš hotel Delfin.
V mesecu maju se začnejo izleti. Prvi izlet bo v tujino. Že kar
nekaj časa se naši upokojenci zanimajo za ogled madžarskega
glavnega mesta Budimpešte. Mesto je polno kulturnih zanimivosti
in vredno ogleda. Vodič, ki nas bo spremljal, bo povedal veliko
zanimivosti o zgodovini tega prelepega mesta.
Tudi v juniju se pripravlja izlet. Odločiti se moramo med
Primorsko (lahko ladja ali notranjost) ali Dolenjska. V juniju
ne smemo pozabiti dneva starejših in krajevnega praznika KS
Vojnik. Ob tej priložnosti so tudi razna tekmovanja in prireditve.
Sicer boste sprotno obveščeni o naših dejavnostih preko naše
oglasne deske in poverjenikov. Pridite in pridružite se naši
karavani za boljši jutri!
Kot smo že v prejšnjih člankih omenili, je naše društvo
vključeno v evropski projekt »_Starejši za starejše«. Namen
projekta je, da nekako zbliža starejše in v kolikor kdo rabi pomoč
ali pa le dobro besedo in pogovor s seboj enakim, smo tu in rade
volje bomo prišli in pomagali ali pa le poklepetali, da nam mine

dan. Naši poverjeniki, ki so vas obiskali, se bodo še vračali in
boste tudi tako izvedeli, kaj je novega pri nas v društvu ali v
občini. Tisti, ki ste do sedaj še omahovali, ali bi se vključili v
ta projekt ali ne, pa boste to lahko storili ob priložnosti, ko vas
ponovno obišče kdo on naših poverjenikov. Povedati moram, da
so vsi podatki strogo zaupni in dostopni le osebam, ki delajo na
tem projektu.
Smo na začetku leta in čas je, da tisti, ki še niste postali naši
člani to storite čim prej. Pridružite se nam, ki se združujemo in
nas je že kar 1078 članov. Mislim, da nam članarina v višini 7
EUR, ne sme biti ovira. Pogledati moramo tudi drugo plat. To
je druženje, obiski bolnih in ostarelih ter obdaritve le teh ob
božičnih in novoletnih praznikih, pogostitve naših članov starih
nad 80 let, voščilnice ob okroglih rojstnih dneh in še bi lahko
naštevali. Denar, ki ga dobimo za članarino, vam v glavnem
vračamo v takšni ali drugačni obliki, saj delamo za vas in le v
vaše dobro. Če bi morali še kaj dodati, nam povejte in mi vam
bomo sledili. Več ljudi več ve.
Pridite, pridružite se nam – in skupaj gremo v jesen življenja in
ne dovolimo, da nam uide!!
Ivan Robačer,
predsednik DU

REZULTATI OCENJEVANJA VIN LETNIKA 2010, V VOJNIKU, DNE 5.4.2011
Na ocenjevanje je bilo prineseno 129 vzorcev. Tem je bilo podeljeno: 37 zlatih, 59 srebrnih in 4 bronasta priznanja; izločenih
vzorcev pa je bilo 29. Povprečna ocena je 17,85 točke.
Najboljše ocene so dosegla naslednja vina:
-

BELA ZVRST
MODRA FRANKINJA
LAŠKI RIZLING
ZELENI SILVANEC
CHARDONNAY
KERNER
RENSKI RIZLING
SAUVIGNON
TRAMINEC
RUMENI MUŠKAT
CHARDONNAY P.TR. L. 09

18,20 – OTO POTOČNIK
18,33 – MILENA KOPRIVNIK
18,20 – ANDREJ HORVAT
18,37 – MARJAN BUKOVEC
18,30 – MIRAN KOVAČ in MILENA KOPRIVNIK
18,20 – MIRAN KOVAČ
18,23 – MILAN KRAŠOVC
18,37 – MILENA KOPRIVNIK
18,20 – ALOJZ POHAJAČ
18,30 – OTO POTOČNIK in MILENA KOPRIVNIK
18,37 – MIRKO KRAŠOVEC

Najvišjo oceno 18,57 je dobilo vino MIRKA KRAŠOVCA, KERNER P. TR. LETNIK 2009.
Pij malo, pij dobro!
P. Leskovar
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GOZDNA UČNA POT - GUMP
Kot smo že obljubili, se ponovno oglašamo in to direktno z gozdne učne poti, kjer smo sadili nova drevesa in fotografije to vsekakor
dokazujejo. Lepo nas je videti, s kakšno vnemo smo posadili nekaj novih vrst dreves in jih zavarovali ter očistili prostore, kjer bodo
stale informativne table in klopi. Prav tako smo že naredili varovalno ograjo ob poti, kjer je strmina nevarna. Hvala vam naši
planinci. Krasni fantje ste!

To pa še ni vse. Tudi ostala dela napredujejo in kmalu bodo
postavljene tudi velike in male table s kupom informacij o gozdu,
drevesih in njegovih prebivalcih.
Naj povem že pred predajo poti svojemu namenu, da so ljudje
prijazni in dobri, še zlasti lastniki zemlje, preko katere bo
potekala gozdna učna pot. Zahvaljujemo se jim za darežljivost
in pripravljenost pomagati našemu projektu, saj brez njih in
njihovih soglasij, izvedba ne bi bila mogoča. Naj povem tem
dobrim ljudem in vsem ostalim, ki nam pomagate pri pripravi
poti, še predvsem našima partnerjema, to je občini Vojnik in
Planinskemu društvu, da sem ponosna na vas, ker s svojo dobro
voljo in delom podpirate naša skupna prizadevanja in hvaležna
sem za prav vsako uro vašega časa.

Prepričana sem, da nam bo uspelo predati pot namenu v
letošnjem maju in to bo v soboto, 14.5.2011, pred planinskim
domom na Tomažu. Uro pričetka tega slavnostnega dogodka in
promocije same poti, boste izvedeli v začetku maja iz medijev.
Na slavnostni dogodek bomo povabili nekaj znanih osebnosti.
Upamo, da se odzovejo našemu vabilu. Tudi veselega rajanja ob
kakšnem prigrizku in pijači ne bo manjkalo.
Ker pa sta dobra volja in smeh dobrodošla, ste že zdaj povabljeni,
dragi prijatelji, da skupaj ustvarimo res lep promocijski dogodek
v najlepšem mesecu, to je maju. Več nas bo, lepše nam bo.
Dragi krajani, dragi prijatelji narave! Vam bo namenjena ta
gozdna učna pot, kratko imenovana GUMP, ki nas bo učila,
kaj pomeni gozd, njegov doprinos k boljšemu življenju, nas
opominjala, kako naj skrbimo za to naše bogastvo in vzgajala
naše najmlajše v duhu sožitja z naravo, kar gozd vsekakor je.
Naj ob tem povabim tiste, ki bi bili pripravljeni sodelovati
kot vodniki po tej poti, da se prijavijo na tel. 041 479 733 in se
udeležijo šolanja, ki bo predvidoma v drugi polovici aprila.
Tako dragi prijatelji, maj se bliža s hitrimi koraki, mi hitimo
kar se da, da bo vse pripravljeno za naše skupno srečanje ob
slovesnosti, vi pa nas podpirajte z dobrimi mislimi, da nam
uspe ta naš skupen projekt - GUMP. Seveda pa ne bo odveč tudi
kakšna urica prostovoljnega dela, ki ga je še kar veliko. Pokličite
na 041 479 733, veseli bomo vašega sodelovanja.
Do naslednjega javljanja z naše poti, uživajte v pomladnem
sončku, v naravi ali kjer koli že boste. Bodite to kar ste in živite
v tem trenutku - zdaj, kajti vse se zgodi zdaj.
Prijazen pozdrav iz našega IZVIRA!
Mila Kočevar,
društvo Izvir

SVETA MAŠA V ZAHVALO ZA 80 LET
ŽIVLJENJA FRANCA BRECLA
V torek, 22. 2. 2011, je Franc Brecl, duhovnik v Špesovem Domu starejših krajanov v Vojniku, praznoval svoj 80.
rojstni dan. Ob prazniku so mu sorodniki in prijatelji pripravili presenečenja. V nedeljo, 27. 2. 2011, pa je skupaj
z domačim župnikom Antonom Pergerjem, daroval zahvalno sveto mašo v farni cerkvi svetega Jerneja v Vojniku.

V uvodu so ga pozdravili ministranti z osmimi drobnimi
šopki nageljnov in lučkami, kar je predstavljalo osem župnij,
kjer je gospod Franc služboval. Zanimivo je, da je začel kot
kaplan prav v Vojniku in sedaj je kot upokojeni duhovnik spet
v Vojniku. Pozdravno čestitko je poslal tudi celjski škof dr.
Stanislav Lipovšek, ki se z veseljem spominja podpore in
spodbude, ki jo je bil deležen kot gimnazijec, ko se je odločal
za duhovniški poklic. Poleg tega mu je prav gospod Brecl
prinesel sporočilo, da je sprejet v bogoslovje. Čestitkam se je
pridružil domači župnik.
Pri sveti maši so sodelovali člani ŽPS in sestra Kristina, s
čudovitim petjem pa je navdušil domači pevski zbor in med
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drugimi je zadonela tista lepa melodija: »Ti si duhovnik na
vekomaj!« Ob zaključku maše, sta mu zaželela še mnogo
zdravja in uspešnega sodelovanja v domači župniji, župan
Benedikt Podergajs in pevka ter članica ŽPS Ivica Kos.
Po maši se je praznovanje nadaljevalo na kosilu z
dekanijskimi duhovniki in duhovnikom njegove rojstne
župnije Šentjanž.
Vsi župljani želimo gospodu Francu Breclu še veliko
zdravja, božjega blagoslova in moči, da bo še lahko prihajal v
domačo cerkev, kjer redno skrbi za zakrament sprave.
Milena Jurgec

Splošno

100-LETNICA V ŠPESOVEM DOMU
Spomnim se tistega oktobra pred petimi leti, ko smo v dom sprejeli go. Frančiško Pociask. Zanimiva »gospa iz Amerike«, ki mi je
večkrat pripovedovala o »življenju čez lužo« in pogosto zamenjala kakšno slovensko besedo z angleško.
Minevala so leta, angleških besed je bilo vse manj in vse bolj
smo v Domu nestrpno pričakovali dan »D« in ga dočakali. V
ponedeljek, 14. marca 2011, je bil za nas prav poseben dan, saj
smo v domu praznovali 100-letnico naše stanovalke Frančiške
Pociask.
Pripoveduje mi o svojem življenju: Rodila se je pred sto leti,
mami Frančiški in očetu Jakobu. Imela je še dve sestri, ena je bila
starejša, druga mlajša. Živeli so na kmetiji v Grajski vasi in pove,
da delo na kmetiji ni bilo lahko. »Tako na kmetiji kot kasneje,
vedno sem morala delati za tri, da sem lahko preživela,« pove
in pri tem takoj doda, da so vedno v življenju lepi in tudi slabi
trenutki. Osnovno šolo je obiskovala na Gomilskem. Po končani
osnovni šoli je prišla učiteljica na dom, k njenim staršem, in jim
predlagala, »da jo dajo v šole«, saj je bila zelo pametna. Ampak
Grajska vas je bila predaleč od Celja, za knjige in vlak niso imeli.
Pripoveduje o svojih skritih željah: »Če bi bila v mestu, bi se njegovi smrti se je odločila, da se vrne v Slovenijo. Tedaj je imela
sama šolala. Učila bi druge in si s tem služila denar. Želela sem 92 let.
Ga. Pociask me vedno znova preseneti s svojo razgledanostjo,
biti učiteljica.«
tekočim
govorjenjem angleškega, nemškega in češkega jezika
Vendar jo je pot vodila drugam. Pri 16-tih
in
kritičnostjo
do sebe in do drugih. Pove, da pogreša življenje,
letih je odšla v Italijo za guvernanto. Češkemu
družbo
iz
Amerike,
njeno stanovanje in avto. Najbolj pa ameriško
konzulu v Italiji je pazila otroke in se dobro
hrano.
V
kuhinji
prisluhnejo
njenim željam. Tako dobi enkrat na
naučila češkega jezika. Še sam češki konzul se
teden
pečena
jajčka
za
zajtrk.
To je najmanj, kar lahko naredimo.
ni mogel načuditi, kako dobro govori njihov
Seveda
ji
vseh
želja
ne
moremo
izpolniti. Večkrat je v Ameriki
jezik. Kasneje je delala v tovarni v Mariboru
odšla
v
»steak
house«
in
si
naročila
ta pravi ameriški »steak«, ki
kot nadzornica. V spominu ji je ostalo, kako
ga
v
Sloveniji
pač
ne
znamo
pripraviti.
To pogreša: »steak« in
jo je šef vedno lepo pozdravil, in kot je bilo
»sweet
potatoes«,
tako
imenovani
sladki
krompir.
v navadi, privzdignil klobuk. Pri 42-tih letih
je odšla v Kanado, začetki so bili zelo težki.
14. marca 2011 je praznovala svoj 100-ti rojstni dan. Nikoli
Zaposlitev je bilo težko dobiti, zato je poprijela za vsako možno
si
ni mislila in tudi ne želela, da bo dočakala 100 let. Vendar
delo. Spomni se, kako je raznašal pice gospod, ki je bil po poklicu
jih
je, z vsem tistim dostojanstvom, ki ga premore. Ta dan je bil
zdravnik – kirurg. »Ni bilo postlano z rožami, kot mislijo nekateri
poseben
zanjo in za vse nas v Domu. Ko sem jo zjutraj obiskala v
in morali smo biti skromni, da smo sploh lahko preživeli.« V
sobi
z
vodjo
prehrane, si je zaželela rogljiček za zajtrk ter telečji
Kanadi se je tudi poročila.
zrezek in gobe za kosilo. Ta dan so zanjo nastopili učenci OŠ
Ko jo vprašam, kdaj v življenju ji je bilo najlepše, brez Vojnik, ga. Pociask pa je ob svojem prazniku skupaj s svojci
premišljevanja odgovori, da je bilo to njenih triindvajset let, ki pogostila stanovalce v Domu. Voščilo sta ji izrekla direktor
jih je je preživela skupaj s svojim drugim možem, saj ji je prvi Doma, g. Dragan Žohar, g. Beno Podergajs, vojniški župan, v
mož umrl. Pove, da si je »prišparala« denar in odšla pozimi na imenu stanovalcev pa ji je zdravico zapel g. Vrečar. Tega dne so
Florido, v St. Petersburg. V Kanadi je bilo namreč v tem letnem jo obiskali še predstavniki iz ameriške ambasade in ji prinesli
času zelo mrzlo. Tam je spoznala prijatelja, s katerim je delila posebno priznanje. Skupaj s stanovalci smo nazdravili in se
jesen svojega življenja. Pove, kako se je sprehajala po letovišču veselili, prav tako pa zaželeli zdravja še dvema gospema v
in kako jo je njen Joe deset dni skrivaj in brez njene vednosti Domu, ki bosta prav tako kmalu praznovali takšen visoki jubilej.
Kasneje sem v lokalnem časopisu zasledila članek o ge. Pociask
opazoval in se ji ni upal približati. Šele deseti dan je zbral toliko
z
naslovom
»100 letnica v večerni obleki«. V petih besedah je
poguma in jo povabil na pijačo. Ni prišel z avtom, ker je vedel,
bilo
zajeto
vso
bistvo. Ga. Pociask si je zaželela praznovanje,
da ne bi nikoli prisedla k tujcu v avto.
katerega
ne
bo
pozabila.
Izbrala si je blago in kroj za večerno
Iskrice v očeh povedo več, kot besede, s katerimi ga opisuje.
obleko,
na
prireditev
pa
prišla
dostojanstveno, z urejeno pričesko
»Bil je visoke postave, eno glavo večji od mene, tako eleganten
in
naličena.
Vsak
je
opazil,
da
je žarela in nihče ji ne bi prisodil
je bil,« pove in mi pokaže fotografijo na steni njene sobe. »Zelo
teh
let.
rada sem ga imela, ker je bil prijazen in šaljiv,« doda. »Vse,
kar sem si zaželela, mi je omogočil in naredil. Nikoli se nisva
kregala, ker ni bilo razloga za to.« Veliko sta prepotovala. Bila
je dvakrat na Havajih, križarila po Karibskih otokih, prepotovala
Ameriko po dolgem in počez. Večkrat sta odšla v Los Angeles
»gemblat«. Čeprav je včasih izgubila veliko denarja, se nikoli ni
jezil nanjo, pove z nasmehom na obrazu. Tudi na križarjenjih sta
preživela noči v kazinoju. »Bili so slabi in dobri časi. Nazadnje
ne bi moglo biti boljše.« Njen Joe je umrl v starosti 89 let. Po

Ga. Pociask je v vseh nas pustila prav poseben pečat. Živi
skromno, spominja se lepih in manj lepih trenutkov. Na
praznovanju njene s 100-letnice nam je pokazala, da je starost
lahko tudi lepa. Včasih resnično stopijo v naša življenja ljudje,
katerih zgodbe nas ne pustijo ravnodušne, in ljudje, kateri se nas
s svojo osebnostjo dotaknejo.
Estera Š.
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Splošno - Aktualno
VOJNIŠKA DOBRA PRAKSA NA 1. MEDNARODNEM
SEJMU LOKALNIH SKUPNOSTI NEXPO
Občina Vojnik je predstavila primer dobre prakse v izvajanju ukrepov za varovanje okolja na 1. mednarodnem sejmu lokalnih
skupnosti NEXPO, v Sarajevu, 10. in 11. marca 2011. Društvo Planet Zemlja nam je v letu 2010 potrdilo naša prizadevanja s
priznanjem »Okolju prijazna občina«. Sklop naših aktivnosti in projektov služi kot dobra praksa tudi drugim občinam v Sloveniji in v
tujini. Organizator slovenske predstavitve je bila Skupnost občin Slovenije. Slovenijo je zastopala 80-članska delegacija.

Osrednje teme, pomembne za vsako občino in njihove občane,
so bile energetska učinkovitost, kulturni turizem, transport
in e-uprava. Med bolj obiskanimi konferencami je bila tudi
konferenca švicarske razvojne agencije o socialnem vključevanju.
S trenutnimi, zlasti fiskalnimi razmerami, je potrebno izkoristiti
vsak cent in vsako priložnost za zmanjšanje javne porabe.
Finančna kriza nas je ozavestila o možnostih za varčevanje, zlasti
na področju energije. Spodbudila nas je k preučevanju možnosti
za bolj racionalno in učinkovito uporabo virov, hkrati pa k
povečanju prizadevanja za obravnavo potreb najrevnejših.
Nekatere ideje je smiselno vključiti tudi v Sloveniji oziroma
v naši občini: katalog manjših nastanitvenih kapacitet, aktivnosti

mladinskih društev na področju pomoči starejšim, zmanjšanje
izgub na vodovodnem sistemu, tradicionalno tekmovanje v pisanju
zgodb, ki so osnova za razvoj turistične in kulturne dejavnosti,
slovensko-švicarski programi (okolje in infrastruktura, socialna
vključenost), zrcalni projekti ureditve trgov in vasi …
NEXPO Sarajevo 2011 je bil idealen kraj za občine in podjetja, da
pokažemo svoje dosežke, se učimo drug od drugega, raziskujemo
nove tehnologije na trgu in se vrnemo domov, opremljeni z
novimi znanji in stiki. Sodelovanje na dogodku pomeni boljšo
možnost vzpostavitve projektnih partnerstev z občinami drugih
držav, posledično pa večjo možnost pridobitve dodatnih sredstev
iz EU.
Mojca Skale

URA ZA ZEMLJO
Osnovna šola Frankolovo skupaj s Poslovno-komercialno šolo Celje sodeluje v projektu »European schools for a living planet« in
projektu »Ura za Zemljo ali Earth Hour«. Že v lanskem letu smo Slovenijo prvič tudi uradno vključili v projekt Ura za Zemljo.
Earth Hour ali Ura za Zemljo je globalna pobuda proti podnebnim
spremembam, ki jo je leta 2007 pričela organizacija WWF (World
Wildlife Fundation). V aktivnosti je takrat sodelovalo mesto Sydney,
kjer je za eno uro luči ugasnilo 2,2 milijona ljudi. V letu 2010 je v
akciji po celem svetu sodelovalo že več kot 4500 mest v 128 državah.
V letošnjem letu je bila Ura za Zemljo v soboto, 26. marca, v času
med 20.30 in 21.30 uro. V tisočih mestih po svetu so ugasnili luči in
ob svečah pripravili različne prireditve.
Številne znamenite stavbe so eno uro ostale v temi. Med njimi
Velike piramide v Egiptu, Operna hiša in pristaniški most v Sydneyju,
Akropola v Atenah, Romunski parlament, pariški Eifflov stolp, Notre
Dame in Louvre, v Londonu Big Ben, Niagarski slapovi …
Podporo projektu so potrdili tudi župani nekaterih slovenskih
občin; in veseli smo, da je med njimi tudi župan občine Vojnik. V
občini so izklopili luči javne razsvetljave. Projektu pa so se na našo
pobudo pridružile tudi MO Celje, MO Maribor, MO Velenje, MO
Murska Sobota, MO Ptuj in Pivka. V občinah so izklopili posamezne
luči javne razsvetljave ter razsvetljavo na nekaterih pomembnih
kulturno-zgodovinskih objektih. Projekt so podprle tudi številne šole
in mediji.
Ura za Zemljo je tako v nekaj letih prerasla iz lokalnega v
globalni dogodek, ki ga s simbolno gesto podpira vedno več ljudi.
Organizatorji projekta se zavedamo, da je ena ura, namenjena
Zemlji, premalo. Potrebne bi bile konkretne politične in zakonodajne
spremembe, da bomo lahko kos izzivom, ki jih zahtevajo podnebne
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spremembe. Zavedamo se, da je naš prispevek za boljše okolje
le delček v mozaiku, vendar lahko s skupnimi močmi ta delček
spremenimo v celoto.
Na OŠ Frankolovo smo projekt Ura za Zemljo predstavili tudi
staršem, na prireditvi ob materinskem dnevu in jih povabili, da so se
nam pridružili. Nadarjeni učenci šole pa so si ogledali predavanje o
svetlobnem onesnaževanju na Poslovno-komercialni šoli Celje.
Prijazen pozdrav!

Jožica Apšner,
koordinatorka projekta

Splošno - Aktualno
ALEŠ HREN – JUNAK SLOVENIJE 2010
Šest zgodb in osem junakov se je, izmed 27 zgodb v letu 2010, uvrstilo v finalni
izbor Žurnalovega projekta »Junak Slovenije 2010«. Pogumni posamezniki obstajajo
in lahko postanejo inspiracija za druge, da se po njih zgledujejo. To so predvsem ljudje,
ki dosledno sledijo temu, kar mislijo, da je prav. Junake so v sredo, 23. februarja 2011,
sprejeli častni pokrovitelji Žurnala24, predsednik vlade Republike Slovenije g. Borut
Pahor pa jim je čestital in podelil priznanja.
mati močno udarjala po hrbtu in skušala
rešiti, a ni nič pomagalo. Množica ljudi
je samo stala in gledala. Ko sem videl, da
gre zares, sem stopil do njega in izvedel
Heimlichov prijem, da mu je bombon
padel iz ust, mu nudil umetno dihanje in
tako otroka rešil smrti. Če bi vse skupaj
trajalo še minuto, ne vem, če bi deček
preživel.«
S takšnim primerom se je Aleš Hren
spopadel prvič in je dokaz, kako koristno
je znanje prve pomoči in da ga je dobro
tudi obnavljati. Ta dogodek in fantkov
obraz pa ima še danes pred očmi.
Bil je močno presenečen, da so izvedeli
za njegov dogodek tudi na Žurnalu24.
Aleš Hren iz Lemberga, občan Občine Povedali so mu, da so ta dogodek javili
Vojnik in od šestega leta član PGD lemberški gasilci.
Dobrna, je marca 2010 pred cerkvijo v
Lembergu s Heimlichovim prijemom rešil
Tudi v imenu Občine Vojnik in
triletnega dečka, ki se je skoraj zadušil. Uredniškega odbora čestitamo Alešu
Aleš je povedal: »Dečku se je v sapniku Hrenu za junaštvo.
zataknil bombon, med davljenjem ga je
Jure Vovk

OBISKALI SMO LEOPOLDINO
SLEMENŠEK
V mesecu marcu 2011 so predstavniki Krajevne skupnosti Frankolovo, skupaj s
predstavnico Župnijske Karitas Frankolovo, obiskali Leopoldino Slemenšek iz Brdc pri
Frankolovem, ki je 23. marca 2011 praznovala 96. rojstni dan v krogu svojih najdražjih.
S skromnim darilcem smo ji polepšali njen vsakdanjik.

KULTURNA
PRIREDITEV V
POČASTITEV
MATERINSKEGA
DNEVA

Občinski odbor Nove Slovenije
Vojnik, je v petek, 25. marca 2011,
pripravil kulturno prireditev v počastitev
materinskega dneva. Prireditev je bila v
Kulturnem domu Vojnik. V programu
so sodelovali: Arclinski fantje, Taščice,
Trio Deteljica, Urška Operčkal in Filip
Brezovšek. Program je povezovala Alja
Tihle.
Prisotne je pozdravil glavni tajnik NSi
Robert Ilc, ki je predstavil poslanstvo in
vlogo matere in žene danes.
Osrednji del prireditve je bil pogovor
z go. Jožico Korošec, ki nam je
predstavila svojo življenjsko zgodbo
matere, vzgojiteljice in rejnice. Njena
življenjska pot temelji na vrednotah,
kot so materinstvo, ljubezen, skrb za
dom in družino, poštenost, vera v boga
in pripadnost domovini.
Po kulturnem delu prireditve, so
se obiskovalci in nastopajoči zbrali v
stranski dvorani, kjer se je druženje
nadaljevalo v prijetnem vzdušju, za
katerega so poskrbele naše gospodinje.
Vsem, ki so sodelovali pri pripravi
programa,
izvajalcem,
voditeljici
in gospodinjam, ki so pripravile
pogostitev, se iskreno zahvaljujemo.
Občinski odbor Vojnik

Ob koncu pa naj v imenu vseh nas še enkrat čestitam slavljenki. Želimo vam zdravja,
veselja in prijetnega počutja v domačem in prijateljskem okolju.
Ines Novak
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Kultura - Aktualno
V O Š Č I L O

OB DNEVU ŽENA

»Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?« so se spraševale
žene, ko so hitele tisti »prvi dan tedna« navsezgodaj k Jezusovemu
grobu. Toda presenečenje! Kamen je bil odvaljen, grob pa prazen.
Temo, ki je vladala v zaprtem grobu, je pregnala svetloba. Ta
odvaljen kamen, ki je zapiral grob, govori že 2000 let: »Tisti, ki je
ležal v grobu, je vstal in živi!«

Otroci osnovne šole Frankolovo so ob dnevu žena obiskali
stanovalke Špesovega Doma in jim pripravili kulturni program.
Predstavili so se z recitalom, pevskimi točkami, twirlingom,
program pa sta popestrila duo Harmonik in mlada pianistka. Vse
je potekalo pod vodstvom pedagoga Marjana Čretnika, ki že
vrsto let skrbi na šoli za glasbeno kulturo. Na koncu programa
so otroci med udeleženke proslave razdelili šopke cvetja, ki so
marsikateri babici izvabili solze sreče.

Po pomladnem enakonočju, ko dan zopet zmaguje nad nočjo,
praznujemo veliko noč. Ta praznik je vsako leto prvo nedeljo
po prvi pomladanski polni luni. Letos bo to bolj pozno in bo še
toliko bolj očitno, da ima dan prevlado nad nočjo. Velika noč nam
prižiga luč upanja. To luč nam ne morejo ugasniti različne krize
in stiske, v katerih se znajdemo; naj bo to gospodarska, finančna,
politična ali moralna kriza. Nasprotno, prav ta luč, ki sije iz tega
praznega groba, nam govori, da ima Jezus zmago nad temo,
celo nad največjo temo - smrtjo. V Njem in z Njim bomo lažje
premagovali različne osebne in družbene stiske. Včasih je tema
tako gosta, da skoraj ne vidimo luči. Rešitev pa je tako oddaljena,
kot letošnja velika noč. Pa vendar velika noč tudi letos bo! Tako
tudi rešitev različnih kriz.
Naj ta zmagovalec nad smrtjo prižge luč upanja in poguma tudi
vsem občanom naše občine!
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Jure Vovk

TRETJI »KVARTOPIRSKI
TURNIR« V NOVI CERKVI
Tudi letos je PGD Nova Cerkev organiziralo 3. tradicionalno
srečanje kvartopircev.
Več kot 37 igralcev se je na Jožefovo, 19. marca 2011, pomerilo
v igranju »šnopsa«. Najboljši so prejeli pokale in praktične
nagrade, prav tako tudi srečni poraženec. Letošnji zmagovalec je
Bojan Blazinšek iz Socke, drugi je bil Franc Čerenjak iz Socke
in tretji Primož Selčan iz Zlateč. Naslov srečnega poraženca si je
priigral, in dobil pokal, Branko Marovšek iz Straže.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem se zahvaljujem za
udeležbo!
Slavko JEZERNIK,
predsednik PGD Nova Cerkev
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Alojz Vicman,
dekan
Foto: Milena Jurgec

Planinski kotiček
Bili smo v dolini reke Glinščice, na Pustnem karnevalu v Novi Cerkvi, sodelovali pri urejanju Modrijanove poti, izpeljali Občni
zbor z volitvami, bili na občnih zborih sosednjih društev, gostili v domu starejše in mlajše planince sosednjih občin in tkali nove vezi.
napoved. Gorniški cilj si morate izbrati glede na vaše znanje,
Potep po dolini reke Glinščice
Za dolino reke Glinščice velja rek »manj je več«. Čeprav je kanjon
Glinščice dolg le dva kilometra in pol, je prava zakladnica zanimivosti
in naravnih lepot, ki obiskovalcem vedno znova vzame dih. Čeprav
leži tik ob Jadranskem morju, se ob pogledu na kamnite, prepadne
stene zdi, da je morje še zelo daleč, v povsem drugem okolju. Na
enem bregu prevladujejo melišča s termofilnimi rastlinskimi vrstami,
na drugem pa gozdovi in od burje prepihane navpične stene, kjer so
življenjski pogoji podobni kot v gorah. Nekateri nižinski predeli so
prekriti z gmajnami in travišči, medtem ko v bližini reke prevladujejo
rastline, značilne za vlažna področja.
Tudi favna je raznolika. Čeprav je to okolje kraško, so se ob reki
naselili redki plazilci in dvoživke. Tu so raziskovalci zabeležili 130
vrst ptic, tu živijo: srnjak, gams, jelen, zajec, veverica, polh, lisica,
rovka, ris, hermelin in druge živali. Številne jame in votline so dom
netopirjem, predvsem podkovnjakov, ki so tudi simbol Naravnega
rezervata doline reke Glinščice. Reka Glinščica izvira v Sloveniji,
izliva pa se v Jadransko morje v Italiji.
V to zanimivo dolino nas je vodila ga. Irena, ki vedno poskrbi za
nova odkritja naravnih lepot.

Pustovanje

vsestransko pripravljenost in zdravstveno stanje. Svojo pripravljenost
za pot v gore preverite z nezahtevnimi teki v prostem času ali krajšim
izletom na bližnje vrhove. Načrt poti mora predvideti: čas trajanje
hoje, počitke, čas za malico, čas na cilju poti, za povratek in nekaj
časa kot rezervo. Pozanimajte se o potrebni osebni in tehnični opremi
ter si jo zagotovite. Osebe s kroničnimi obolenji ali raznimi drugimi
zdravstvenimi težavami, se naj pred turo posvetujejo z osebnim
zdravnikom. V primeru, da vam manjka izkušenj, si za zahtevne in
zelo zahtevne ture zagotovite vodnika ustrezne usposobljenosti.

NA POTI PO GORAH
Uporabljajte ustrezno obutev, obleko (vsaj del te naj bo živo pisane
barve) ter osebno zaščitno in tehnično opremo. Pravilno uporabo
slednje je potrebno poprej dobro vaditi. S seboj imejte rezervno
perilo in tudi poleti topla oblačila, planinski zemljevid, svetilko in
prvo pomoč, na izpostavljenih poteh pa zaščitno čelado in komplet
za samovarovanje. Pred turo doma preverite, ali oprema ustreza
nameravani turi. O nameravani turi in času njenega trajanja obvestite
domače ali tistega, ki bo dal pobudo, da vas poiščejo, če se ne boste
pravočasno vrnili.
Hitrost hoje prilagodite svojim zmožnostim in naj bo ves čas izleta
kar se le da enakomerna. Začetne pol ure hoje mora biti namenjene
ogrevanju organizma. Hodite previdno in ne prožite kamenja. Med
hojo pot in njeno okolico nenehno opazujte, za čudenja in razglede si
vzemite čas in poiščite varen kotiček.
Varen korak vam želim!
Zvonka Grum
Foto: Rajko Sentočnik

PLANINSKI KROŽEK POŠ
NOVA CERKEV

Člani PD Vojnik so se udeležili tradicionalnega pustnega karnevala
v Novi Cerkvi.

Planiramo
• Pohod na Nanos – 16.4.2011
• Tradicionalni pohod na Šentjungert – 8.5.2011
• Jelenov studenec – 21.5.2011
Pripravljamo se na čistilno akcijo in pomladansko urejanje hribčka
pri Sv. Tomažu.
Prihaja čas pohodov in izletov. Ne precenjujte svojega znanja in
sposobnosti. S hojo po gorah ne smete nikogar ogrožati, izbrana
pot mora biti varna in premišljena. Dokler nimate lastnih izkušenj
in znanja, se za pot v gore pridružite izletom PD ali usposobljenih
oseb. Upoštevajte pravila varne hoje v gore. Prisluhnite nasvetom
in opozorilom bolj izkušenih od vas. O predvideni poti, cilju in
razmerah na tej poti pridobite in zberite čim več možnih podatkov
(višinska razlika, ki jo nameravate premagati, zahtevnost, trajanje
poti, koča ali bivak ob poti ali v njeni bližini ...). Za zahtevnejšo pot
se sami odločite le v primeru, če obvladate njene zahtevnosti in ste
podobne težavnosti že prej premagali.

V soboto, 19. marca 2011, smo se planinci prvega in drugega
razreda POŠ Nova Cerkev ter planinci prvih razredov OŠ
Vojnik, podali na prvi planinski pohod. Že navsezgodaj je našo
odločitev o pohodu preizkušalo vreme, saj so nas kar nekaj časa
spremljali temni oblaki. A z dobro voljo smo na Anskem vrhu
priklicali prve sočne žarke. Tukaj smo se tudi okrepčali, se malo
odpočili, potem pa pot nadaljevali proti Petričku. Ves čas se nam
je ponujal lep panoramski razgled na mesto Celje in okolico.
Prečkali smo številne mostove; od gozdnih brvi pa do pravih
cestnih mostov. Zagotovo pa je največ adrenalina dvignil viseči
most – nekateri so ga komaj čakali, spet drugi so bili negotovi
in prestrašeni. Ob obrežju Savinje smo se že nekoliko utrujeni
vračali v mestni park, kjer so nas pričakali starši.
Sabina Penič,
POŠ Nova Cerkev

PRIPRAVA NA POT
Za hojo po gorah si morate vzeti dovolj časa. Svoje poti v gore
vselej načrtujte. Planinske cilje izbirajte postopno, po pravilih: od
lažjega k težjemu, od krajših do dalj časa trajajočih in od nižjih do
višjih. Postopnost mora biti upoštevana tudi v začetku vsake sezone
ali po daljši prekinitvi gorniške dejavnosti. Pozorno prisluhnite
vremenskim razmeram in napovedi za čas, ko boste predvidoma na
poti. Tik pred odhodom na izbrano turo še enkrat preverite vremensko
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Šport
PREDSTAVLJAMO MLADEGA
PERSPEKTIVNEGA SKAKALCA,
ČLANA SD VIZORE – DAVIDA
GRMA
David Grm, član SD Vizore,
rojen 1994, je v zimski sezoni
2010/2011 dosegel prve točke
na mednarodnih tekmovanjih
mladinskih
in
članskih
kategorij na področju Alpen
cup (Alpski pokal), FIS Cup
(FIS pokal) in OYOWF 2011
(10. zimski olimpijski festival
mladih 2011).
Dijak 2. letnika ekonomske
gimnazije ESIC Kranj - športni
razred, se je že skozi uvrstitve v poletni in zimski sezoni, na
tekmovanjih za pokal Cockta in državnih prvenstvih, kvalificiral
za tekmovanja na najvišjem nivoju med svojimi letniki, kasneje
pa tudi na članska tekmovanja.
Tako se je že 15. januarja 2011 udeležil FIS pokala v Szczyrku
na Poljskem, kjer je osvojil 19. mesto med 82 tekmovalci. Na
drugem FIS pokalu v Kranju 5. februarja pa je osvojil 27. mesto
in že druge točke v tem pokalu. S tem rezultatom se je uvrstil
na olimpiado mladih EYOWF 2011. Na olimpiadi so naši fantje,
kljub zelo vetrovni tekmi, ekipno osvojili odlično 5. mesto. V
mesecu marcu se je David udeležil tekmovanja OPA Alpen Cup
v Cheux Neuve v Franciji, kjer je med 64 tekmovalci dosegel 28.
mesto in s tem v tej kategoriji osvojil prve točke v svoji športni
karieri.
Kljub temu, da se je za smučarske skoke odločil šele z enajstimi
leti, je dokazal, da je možno z marljivim delom, disciplino ter pod
odličnim vodstvom predsednika kluba Felixa Skutnika in trenerja
Stanislava Grma, posegati tudi v mednarodne rezultate in s tem
ponesti ime našega kluba tudi čez mejo.
Klemen Kotnik in Nataša Robnik,
SD Vizore

STAREJŠI PIONIRJI PRVIČ V PRVI LIGI SKL
Letošnje leto je, s košarkarskega vidika, najuspešnejše
doslej, saj so se starejši dečki prvič uvrstili na državno
prvenstvo v pionirskem festivalu, ekipa ŠKL pa v četrtfinale.
V tekmovalnem letu 2010/11 so starejši dečki osvojili prvo
mesto v drugi košarkarski ligi. V tekmovalni sezoni 2011/12 pa
bodo po uspešnih kvalifikacijah prvič igrali v prvi ligi, kjer igra
šestintrideset ekip iz cele Slovenije in se igra za prvaka države.
V košarkarskem klubu se še posebej trudimo, da bi k aktivnem
sodelovanju privabili čim več mlajših. Letos je KK Vojnik prvič
sodeloval v tekmovanju najmlajših U10 in dosegel zavidljive
rezultate. V prihodnje si želimo, da se k aktivnostim vključijo
tudi učenci in učenke prvih razredov, saj se delo na daljši rok
obrestuje. Rezultati zagotovo niso prioriteta v nižjih kategorijah,
kjer je najpomembnejše, da otroci čim več igrajo, da se izoblikuje
želja po gibanju, prijateljstvu in odnos do dela.
Robert Suholežnik
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ŠPORTNE NOVICE IZ
SKAKALNIH LOGOV
Občni zbor SD Vizore in izlet v Dolino pod Poncami
Kot vsako leto po koncu zimske sezone, smo se člani SD Vizore
tudi letos zbrali na Občnem zboru, ki je potekal v gasilskem domu
Nova cerkev, katerega prostore so nam prijazno odstopili naši
gasilci. Pregledali smo poročila za preteklo leto ter ugotovili,
da so naši mladi skakalci zelo uspešno tekmovali v domačih in
mednarodnih tekmovanjih. V društvo smo pripeljali tudi nove člane,
ki pod vodstvom trenerja Slavka Grma ter novega trenerja Vikija
Čepelnika že pridno trenirajo. Ker se število članov in skakalcev
povečuje, smo našemu vodstvu izvolili pomočnike na območju
gospodarjenja, marketinga, propagande ter informiranja. Seveda
pa z veseljem sprejmemo nove mlade upe slovenskega skakanja
(telefonske številke trenerjev in dodatne informacije najdete na naši
spletni strani http://sites.google.com/site/sdvizore/).
Soglasno smo sprejeli predlagani letni program, ki zajema
organizacije tekem v smučarskih skokih ter alpskem smučanju.
Sodelovali bomo v pokalu Cockta, ter na regijskih in mednarodnih
tekmovanjih. Kot vsako leto, bomo tudi letos sodelovali v čistilni
akciji in pustnem karnevalu ter organizirali ogled smučarskih
poletov v Planici … pa še kaj se bo našlo.
Poleg vsega naštetega, pa nas čaka ogromno dela na naših
skakalnicah in njihovi okolici, saj bi, poleg rednih vzdrževalnih del,
na vseh skakalnicah želeli postaviti tudi klubsko brunarico ter naše
skakalnice še izboljšati in po možnosti večji dve tudi plastificirati.
Glede na to, da vsa našteta dela niso odvisna samo od nas, pa seveda
upamo na najboljše.
Ker smo zimsko sezono zaključili s prekrasnim izletom v Dolino
pod Poncami pa še kratka reportaže za tiste, ki niste bili z nami:
“Člani smučarskega društva Vizore in njihovi prijatelji so se
ob zaključku Svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih
tradicionalno odpravili v Dolino pod Poncami na sklepni del
letošnje zimske sezone. Do zadnjega kotička natrpan avtobus in še
nekaj osebnih avtomobilov, se je v zgodnjih jutranjih urah odpravilo
iz Nove Cerkve pomagat Robiju Kranjcu doseči 2. mesto. Odlično
vzdušje na avtobusu se je nadaljevalo v Planici, kjer je v krasnem
vremenu bilo kaj videti, čeprav je svetovni rekord rezerviran za
eno prihodnjih sezon. Še posebej pomembno nam je bilo, da so z
nami odšli gledat polete tudi naši mladi novi smučarski skakalci
in skakalke, katerih iskriv pogled v očeh ob letalnici je povedal
vse - bili so navdušeni, presenečeni in še bolj odločeni, da bodo
tudi v prihodnje pridno trenirali smučarske skoke, da bi nekoč
lahko skočili na planiški lepotici. Za jedačo in pijačo je, tako kot
na vsaki tekmi, ki jo priredimo v Vizorah, pridno skrbela Silvana
Jakop, katere dobrote so napolnile lačne, a zadovoljne udeležence
letošnjega izleta v Planico. Klemen Kotnik, ki je v preteklih letih
pomagal na naletu velikanke, se je po tekmovanju s turnimi smučmi
vzpel po hrbtišču letalnice navzgor do odskočne mize in se nato
odpeljal proti izteku. Ob zaključnem skupinskem fotografiranju
prisotnih je predsednik SD Vizore, Felix Skutnik obljubil, da se
prihodnje leto zopet odpravimo na ogled poletov in držimo pesti
za naše fante.”
Klemen Kotnik

DEKLICE SO OSVOJILE PRVO MESTO
Športna zveza Celje vsako leto organizira »medobčinsko prvenstvo v
igri med 4 ognji«, v katerem sodelujejo deklice in dečki do 4. razreda.
OŠ Vojnik, pod mentorstvom učiteljice Maše Stropnik, se je tega
prvenstva udeležila letos drugič. Po pridni vadbi, predvsem v zadnjih
dveh mesecih, so prvenstvo letos nadvse uspešno zaključili. Fantje
so sicer imeli malo manj športne sreče, med tem ko so deklice tokrat
slavile prvo mesto in tako v Vojnik odnesle največji pokal. Premagale
so OŠ Hudinja, ki je osvojila drugo mesto, tretje so bile deklice OŠ
Frana Kranjca. Pri fantih so največji uspeh dosegli dečki OŠ Frana
Kranjca, drugi so bili dečki iz IV. OŠ, tretji pa iz OŠ Lava.
Vsekakor so bile, še posebej deklice, deležne veliko čestitk in pohval,
tako da športne motivacije za v bodoče ne bo zmanjkalo.
Maša Stropnik

Prireditve
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS VOJNIK 2011:
sobota, 7. maj
ob 19.00

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja 5. PRAZNIK VINA z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo
diplom, v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

nedelja, 5. junij
ob 14.00

Košarkarski klub Vojnik prireja 19. TRADICIONALNI TURNIR TROJK V VOJNIKU. Omejitev
igranja velja za igralce I. SKL. V primeru slabega vremena bo turnir v telovadnici OŠ Vojnik.

nedelja, 5. junij
ob 16.00

Društvo upokojencev Vojnik organizira SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV NAD 80 LET, v gostilni
Koprivnik v Socki.

sreda, 8. junij
ob 9.00

Društvo upokojencev Vojnik organizira MEDDRUŠTVENO IN MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO, v prostorih društva.

petek, 10. junij
ob 9.00

Društvo upokojencev Vojnik prireja MEDDRUŠTVENO IN MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V
RUSKEM KEGLJANJU, v prostorih društva.

petek, 10. junij
ob 11.00

Zveza borcev za vrednote NOB, KO Vojnik, organizira »PROSLAVO OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,
OB SPOMINSKI PLOŠČI V ARCLINU (pri Olčjek)«, s kratkim kulturnim programom.

sobota, 11. junij

Zveza borcev za vrednote NOB, KO Vojnik, organizira 5. TRADICIONALNI POHOD PO POTEH
SPOMINSKIH OBELEŽIJ KO VOJNIK. Letos predviden pohod k spominski plošči v Gabrovcu.
Zaključek poti s tovariškim srečanjem, na katerem, poleg pohodnikov, sodelujejo tudi drugi vabljeni .

nedelja, 12. junij

Planinsko društvo Vojnik organizira planinski pohod »Vojnik – Uršula nad Dramljami«.

četrtek, 16. junij
ob 16.00

Vrtec Mavrica Vojnik prireja »ŠPORTNE IGRE OTROK VRTCA MAVRICE, VOJNIK« na igrišču v
Vojniku.

petek, 17. junij
ob 19.00

Turistično društvo Vojnik organizira zanimivo predavanje »VRTOVI PREJ IN POZNEJE« v Osnovni šoli
Vojnik. Gostja bo znana strokovnjakinja RUTH REŠ PODGORNIK.

sobota, 18. junij

VDS za celjsko območje, Občina Vojnik in OZVVS Celje organizirajo ODKRITJE SPOMINSKEGA
OBELEŽJA OB 20. OBLETNICI VOJNE ZA SLOVENIJO V VOJNIKU TER SREČANJE
VETERANOV SEVER IN OZVVS BIVŠE CELJSKE OBČINE s kulturnim programom. Slavnostna
govornica bo dr. Ljubica Jelušič. Po uradnem delu bo srečanje vseh udeležencev pod šotorom na igrišču v
Vojniku.

nedelja, 19. junij
ob 14.00

Radio Celje, v sodelovanju s PGD Vojnik, organizira tradicionalno ZABAVNO PRIREDITEV »KATRCA«
na igrišču pod šotorom v Vojniku. (Informacije: NT&RC)

petek, 24. junij
ob 17.00
ob 19.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS VOJNIK v prostorih občine Vojnik.
Občina Vojnik in Krajevna skupnost Vojnik organizirata OSREDNJO PRIREDITEV OB 20. OBLETNICI
OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE s podelitvijo krajevnih priznanj v dvorani Kulturnega doma Vojnik.
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Prireditve
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS
FRANKOLOVO V LETU 2011:
sobota, 14. maj
ob 9.00

TRADICIONALNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU ZA POKAL KS FRANKOLOVO v OŠ
Frankolovo; organizira ŠD Frankolovo.

petek, 20. maj
ob 18.00
ob 19.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS FRANKOLOVO, V PROSTORIH OŠ FRANKOLOVO.
LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PROSVETNEGA DRUŠTVA ANTON
BEZENŠEK FRANKOLOVO Z GOSTI v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo, s PODELITVIJO
KRAJEVNIH PRIZNANJ; organizira Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo in KS Frankolovo.
Sveta maša v cerkvi na Frankolovem. SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV S KRATKIM
KULTURNIM PROGRAMOM TER DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO; organizirajo: KS
Frankolovo, Komisija za socialna vprašanja in Karitas Frankolovo.

četrtek, 26. maj
ob 17.00
sobota, 28. maj
ob 9.00

NOGOMETNI TURNIR za osnovnošolce na igrišču v parku v okviru akcije »VETER V LASEH«,
organizira ŠD Frankolovo. V primeru slabega vremena se turnir prestavi na soboto, 4. junija 2011.

nedelja, 29. maj
ob 8.00

SPOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM s tekmovanjem harmonikarjev za »POHORSKO COKLO«,
v graščinskem parku na Frankolovem; organizira Društvo TALON Frankolovo.

sobota, 4. junij
ob 10.00

ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR za prehodni pokal Frankolovega, na igrišču v parku, v okviru akcije
»VETER V LASEH«; organizira ŠD Frankolovo. V primeru slabega vremena se turnir prestavi na soboto,
11. junija 2011.

sobota, 4. junij
ob 17.00
ob 18.30

GASILSKO TEKMOVANJE za prehodni pokal KS Frankolovo,
OBELEŽITEV 65 LET PGD FRANKOLOVO S SLAVNOSTNIM PREVZEMOM NOVEGA
GASILSKEGA AVTOMOBILA GVC-16/25
GASILSKA VESELICA PGD FRANKOLOVO v graščinskem parku na Frankolovem, z ansamblom
»DOMEN Z VIŽARJI«; organizira PGD Frankolovo.

ob 20.00

sobota, 27. avgust
ob 19.00

8. ROCK ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem; organizira Mladinsko društvo Frankolovo.

sobota, 3. september ŠPORTNO ZABAVNA PRIREDITEV S TURNIRJEM V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na
ob 17.00
igrišču v Črešnjicah; organizira Društvo KUŠT Črešnjice
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Prireditve
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
KS NOVA CERKEV 2011:
nedelja, 15. maj
ob 10.00 uri

POHOD IN GORSKI TEK NA KISLICO- zborno mesto pred gasilskim domom v Socki;
organizira: ŠD Socka, (informacije: Gregor Jeseničnik, 031 226-339).

sobota, 11. junij

80. OBLETNICA PGD SOCKA, SLAVNOSTNA SEJA, HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE
in GASILSKA NOČ z ansamblom »DORI«

sobota, 18. junij
ob 15. 00 uri

MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH ZA POKAL KS na
skakalnici KA-13; organizira Smučarsko društvo Vizore; (informacije: Felix Skutnik, 031 676888).

sobota, 25. junij
ob 9.00 uri

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV z MAŠO IN KULTURNIM PROGRAMOM pred gasilskim
domom v Novi Cerkvi; organizira: Župnijska Karitas in KS Nova Cerkev, sodelujejo: Moški pevski zbor iz
Nove Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev in Socka ter drugi

nedelja, 26. junij
ob 8.00 uri
(po jutranji maši)
ob 15.00 uri

sobota, 2. julij
ob 8.30 uri
ob 9.30 uri
od 10.00 ure dalje
ob 16.00 uri
ob 19.00 uri

sobota, 16. julij
ob 17.00 uri
ob 20.00 uri
nedelja, 14. avgust
ob 10.00 uri
ob 13.00 uri
sobota, 20. avgust
ob 17.00 uri
sobota, 27. avgust
ob 17.00 uri

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJENJE PO POTEH KS z zbornim mestom pred gasilskim
domom v Novi Cerkvi; organizira: Športno Kolesarsko društvo Nova Cerkev; (informacije: Boštjan Štante
031 611-923)
Kulturna prireditev »SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA« NA GRAJSKEM DVORIŠČU GRAŠČINE V
SOCKI; organizira: KD Socka

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi; prireja: ZB za
vrednote NOB Nova Cerkev in KS, sodelujejo: Moški pevski zbor in Godba na pihala iz Nove Cerkve,
učenci POŠ Nova Cerkev in Socka.
PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI »s TRADICIONALNO PEKO VOLA NA
ŽARU« in revijo Narodno zabavnih ansamblom ter humoristom Klobasekovim Pepijem.
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE
GASILSKA NOČ z ansamblom »SLOVENSKI ZVOKI« in gostoma večera Brigito ŠULER in
WERNERJEM VSE OBISKOVALCE OBVEŠČAMO, DA BO NA TA DAN ORGANIZIRANA 24
URNA TAXI SLUŽBA.

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V LEMBERGU S HITROSTNIM TEKMOVANJEM
GASILSKA NOČ z ansamblom »SPEV«
KOLESARSKI VZPON na STRNADOV TRAVNIK v SELCAH, z zbornim mestom pred gasilskim
domom v Socki; organizira: Športno društvo Socka; (prijave na dan vzpona od 9.30 dalje ali predhodno
sprejema Janez Kotnik 041 794 329).
SVETA MAŠA

ZAKLJUČEK OBNOVLJENE ASFALTIRANE CESTE SOCKA-TRNOVLJE
(MEJA KS FRANKOLVO) v dolžini 600 m
OTVORITEV ASFALTIRANE CESTE VIZORE v dolžini 140 m

nedelja, 4. september
NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU LEMBERG s kulturnim programom in prikazom
ob 14.00 uri
domače obrti; prireja: TD Nova Cerkev
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Prireditve
OBČINA VOJNIK – PRIREDITVE
APRIL
sobota, 16. april
ob 19.00

Kulturno umetniško društvo France Prešeren Vojnik organizira »LETNI KONCERT« v dvorani Kulturnega
doma Vojnik.

sobota, 16. april

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na NANOS (1262 m ); (informacije na tel.: 041 685 635, Mirko
Blazinšek).

nedelja, 17. april
ob 18.00

Mladinsko društvo Frankolovo organizira »AKUSTIČNI KONCERT IN STAND UP« z Vidom Valičem
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Glavni gost koncerta bo Peter Vode.(informacije na tel.: 031 745
097, Jakob Jakop).

torek, 19. april
ob 19.00

Občina Vojnik in KUD France Prešeren Vojnik organizirata »REVIJO PEVSKIH ZBOROV OBČIN
VOJNIK IN DOBRNA« v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

ponedeljek, 25. april TD Frankolovo prireja tradicionalni »VELIKONOČNI POHOD NA STENICO«. Zbirno mesto je pred
ob 10.00
cerkvijo na Frankolovem (informacije na tel.: 031 862 303, Edi Mirnik).
torek, 26. april
ob 19.00

Proslava ob »POČASTITVI DNEVA UPORA PROTI UKOPATORJU« v dvorani Kulturnega doma
Vojnik.

MAJ
torek, 3. maj
in sreda, 4. maj

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje vzorcev salam za »II. SALAMIJADO« v
prostorih Kmetijske zadruge Vojnik.

sreda, 4. maj
ob 18.00

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik organizira tradicionalno Florjanovo mašo v cerkvi Sv. Florjana.

nedelja, 8. maj

Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni pohod VOJNIK – ŠENTJUNGER (informacije na tel.:
041 685 635, Mirko Blazinšek).

sobota, 21. maj

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na JELENOV STUDENEC (informacije: 041 685 635, Mirko
Blazinšek).

petek, 27. maj

Osnovna šola Vojnik organizira »KONCERT ŠOLSKIH IN ČEŠKIH ZBOROV«, v večnamenski dvorani
POŠ Nova Cerkev.

nedelja, 29. maj

Nastop ČEŠKIH ZBOROV v cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku.

JUNIJ
sobota, 25. junij

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na KRVAVEC; (informacije na tel.: 041 685 635, Mirko
Blazinšek)

PGD VOJNIK
Opozarjamo občane, da je velika nevarnost požarov v naravi, zato naj bodo izjemno previdni.
Ponovno obveščamo vse občane, da zbiramo staro železo.
Kontaktni osebi sta Zdenko Vrenko (051 410 450) in Karl Kasesnik (041 763 372).
Za PGD Vojnik
Karl Kasesnik
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Visoko kvalitetni baterijski vijaþniki s
samozatezno glavo.
Cena že od samo 147,94 EUR.

Visoko kvalitetna in profesionalna
kotna brusilka.
Cena že od samo 64,12 EUR.

( 177,53 z DDV)

(76,94 z DDV)

Na zalogi tudi udarno vrtalni 18,0 V
baterijski stroj!

Visoko kvalitetni in profesionalni
roþni mešalniki za vse vrste
materialov.
Cena že od samo 299,01 EUR dalje.

Rotacijski mešalni stroj za mešanje vseh vrst malt,
lepil in podobnega materiala.
Posoda velikosti 45 l, 2 kom v kompletu.
Cena samo 908,60 EUR.

(358,81 z DDV)

(1.090,32 z DDV)
Komplet: posoda na kolešþkih,
gladilka z gumo, gladilka s peno,
ožemalnik.
Cena samo 49,77 EUR.

Profesionalni udarni vrtalnik, izjemna
moþ vrtanja, SDS nastavki.
Cena že od samo 187,46 EUR.

Halogenski reflektorji s stativom ali brez.
Cena za reflektor samo 109,90 EUR.
( 131,88 z DDV)

Cena za stativ 52,50 EUR.
(63,00 z DDV)

(59,72 z DDV)

(224,95 z DDV)

Visoko kvalitetna profesionalna rezila za
okrogline, s šþitom proti prašenju ali brez
njega, za razliþne dimenzije rezanja.
Cena že od samo 8,23 EUR dalje.

Rezalnik plošþic: rezanje do dolžine 640
ali 900 mm ali 450 do 630 mm
diagonalno.
Cena že od samo 249,90 EUR dalje.

( 9,88 z DDV)

(299,89 z DDV)

Razne brusilne krtaþe in rezalke za vrtalnike in kotne brusilke tudi roþne , vse to že od 0,69 EUR dalje.
(0,58 z DDV)
Kompleten profesionalen program za
slikopleskarje po izjemno ugodnih cenah.

Razliþne gladilke, pleskarske lopatice ter zidarske žlice
že od 4,90 EUR dalje.
( 5,88 Z ddv)

Klešþe, razne, od 4,40 EUR dalje.

Zašþitna folija že od 0,90 EUR dalje.

(5,28 z DDV)

Nož za gips 9,95 EUR.

(11,94 z DDV)

(1,08 z DDV)

Na zalogi veþja koliþina rabljenega gradbenega
cevnega in H odra ter opažnega sistema. Veþja koliþina
bivalnih kontejnerjev za gradbišþa, rabljeni mešalci za
beton, samokolnice ter druga rabljena gradbena
oprema in orodje. Možen najem in prodaja!

Gradbeni materiali - od
priznanih proizvajalcev - po
izjemno ugodnih cenah in
možnosti dostave na gradbišþe!

Vse cene so v EUR in so z vkljuþenim DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Sliko so zgolj informativne.

Razliþne vrste zašþitnih rokavic že od
2,05 EUR dalje.

(2,46 z DDV)

Za vsa domaþa
opravila na vrtu in
za vse vrtiþkarje
imamo na zalogi
vso vrtno orodje:
od grabelj, vil,
lopat, do sistemov
zalivanja, raznih
škarij, žag ter sekir.

VABLJENI V NAŠO PRENOVLJENO
PRODAJALNO V VOJNIKU!
Del. þas : po – pe - 07,00 – 16,00
sobota - 07,00 – 12,00
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