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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in s tel. številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 25. marca 2013, v
tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po
e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 25. marcu, bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora
fotograﬁj po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja
avtor prispevka.
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Beseda urednika
Krepko smo že zakorakali v leto 2013, ki je
kljub turbulentnemu ozračju v slovenskem
prostoru naši lokalni skupnosti – kot smo že
vajeni – prineslo pestro dogajanje na kulturnem, športnem, društvenem … področju.
Na tem mestu velja opozoriti na osrednjo
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki se je letos zgodila na Frankolovem, in
že tradicionalno pustno povorko v Novi
Cerkvi. O omenjenem in še čem seveda
pišemo v številki, ki je pred vami.
Opozoriti vas želim na novo rubriko Kulturni kotiček, v katerem bomo
naslednjih šest številk ponujali zanimivo branje o delu in življenju za nas
pomembnega Antona Martina Slomška.
Posebej ponosni pa smo na novo podobo našega časopisa, saj je postal
bolj pregleden, zračen, eleganten in predvsem prijeten za oko.
Da se prepričate o napisanem, predlagam, naj bo prenovljeno Ogledalo
vaš sopotnik tudi v teh sicer počasi poslavljajočih se zimskih dneh.
.

Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.




Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Beseda župana
Obdobje po novem letu pomeni na Občini čas, ko pripravljamo Zaključni račun in naredimo temeljit pregled
opravljenega dela v preteklem letu. Toda naše aktivnosti, to je priprava projektov za tekoče leto in skrb za
realizacijo proračuna tako po vsebinski kot tudi finančni strani, dajejo našim prizadevanjem močan podton
dodatne angažiranosti.

Župan občine Vojnik Benedikt Podergajs
Pa vendar tudi ta čas prinaša zanimive dogodke naših marljivih društev, priča
pa smo bili tudi uradni otvoritvi PRODAJNEGA SALONA ČEPIN 24. JANUARJA,
KO SO GOSTILI OBILICO POMEMBNEŽEV. V občini smo veseli tega dogodka,
ker tudi ta - kot mnogi pred njim - potrjuje primerno in pravočasno odločitev
za poslovno obrtno cono Arclin, ki se vztrajno polni. Družini Čepin želimo
veliko poslovnih uspehov, še posebno v časih, ko nakupi avtomobilov niso
naša prioritetna dejanja, so pa seveda velikokrat prepotrebna nujnost. Zato v
takih trenutkih ne pozabimo na domačega trgovca.
Običajno ne pišem o projektih, ki so podprti s proračunom, ki smo ga
sprejeli za letošnje leto, ampak bom izjemoma zaradi pobude nekaj
občanov omenil najvažnejše, ki jih bomo predvidoma realizirali do konca
tega leta, nekatere pa vsaj začeli in jih potem dokončali v naslednjem
letu (naslednji tekst se v večini pokriva s tekstom Irene Špegel, ki je v
nadaljevanju predstavila proračun v njegovih najbolj bistvenih potezah):
• Potem ko smo zaradi nepridobljenih služnosti dvakrat premaknili
začetek vodovoda k Tomažu, je tudi to leto, že tretjič, trdno zapisan
njegov začetek. Načrtujemo začetek gradnje odcepa Razgorce na
vodovodu Male Dole. V postopku je tudi pridobivanje služnosti za dva
vodovodna odcepa v zaselku Brdce, načrtovana pa je tudi povezava
vodovoda Rakova steza z vodovodom Stražica. Načrtujemo tudi
rekonstrukcijo vodovodnega omrežja naselij Bezenškovo Bukovje,
Rove, Ilovca in Jankova ter obnovo cevovodov v Rakovi Stezi, Lipi in
Belem Potoku. Večina omenjenih del so investicije naše Občine, ostalo
pa izvaja naš javni upravljavec vodovodov, VO-KA Celje.
• Na področju izgradnje fekalnih kanalizacij načrtujemo v tem letu
velik premik. Poudarek je na začetku gradnje treh kanalizacijskih
sistemov v Arclinu, in sicer so to kanalizacija Arclinska cesta, kanal
8 v Arclinu, Arclin severovzhod (spodnji Arclin) in odsek Pot v Lešje.
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Predvidevamo tudi nadaljevanje zbirnega fekalnega kanala Nova
Cerkev v smeri proti Razdelju. Kasneje bo ta kanal zgrajen do Socke,
zanj bomo začeli pripravljati dokumentacijo.
• Potem ko imamo pripravljeno gradbeno dovoljenje za nadaljevanje
glavnega kanala v Frankolovem, bomo nadaljevali tudi s pripravo
dokumentacije za njegovo nadaljevanje, ko bodo za to na razpolago
tudi sredstva.
• v Vojniku bomo zgradili črpališče za sifonsko prečkanje Hudinje,
potem ko se je začela stanovanjska gradnja na Štalnerjevem hribu;
tako bomo zagotovili možnost priklopov.
• Z rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda v Čufarjevi in delu Kašove
ulice pa bo v celoti obnovljena tudi cesta.
• Seveda so predvidena tudi izdatna sredstva za vzdrževanje cest in
druge infrastrukture. Prizadevamo si pridobiti tudi državna sredstva za
sanacijo plazu na cesti Socka-Trnovlje-Frankolovo.
• Naša glavna naloga pa seveda ostaja dokončanje telovadnice pri
Osnovni šoli Vojnik.
• V proračunu imamo tudi predvideno opremo in s tem dokončanje
paviljona na Frankolovem in vežice v Črešnjicah.
• Na Frankolovem in v Novi Cerkvi bomo pomagali gasilcem pri
gradnji stopnišč in sanitarij v prostorih gasilskih domov, v Vojniku pa
bomo sofinancirali še zadnje večje orodno vozilo - cisterno, kar je še
ostalo nerealizirano po planu GZ Vojnik - Dobrna. Cisterna bo služila
za prevoze vode in bo seveda v pomoč pri intervencijah na našem
območju. Financiranje smo predvideli za dve leti.
• V proračunu so predvidena sredstva za sanacijo nekaterih stanovanj
in seveda sredstva za investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev in drugih
objektov, ki so v občinski lasti.
• Vključujemo se tudi v projekt Društva Raznolikost podeželja, ki v
letu 2013 začenja z izvajanjem projekta na temo lokalne oskrbe s
hrano na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Za potrošnike
bodo v okviru projekta pripravljene zloženke in letaki z osnovnimi
informacijami o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane, prav tako
pa bosta primerno opremljeni lokalni tržnici v Vojniku in Štorah.
• V proračunu je predvidena tudi modernizacija ceste Lemberg–Vine,
katero narekuje dotrajano obstoječe vozišče ter povečana turistična
dejavnost na gradu Lemberg.
NISEM OMENIL VSEH DEL, SO PA ZAPISANA V SPREJETEM PRORAČUNU,
DODATNE INFORMACIJE O NJIH PA JE MOGOČE DOBITI V OBČINSKI
UPRAVI.
V preteklem obdobju ste se na Občino mnogokrat obrnili v zvezi
s parkiranjem. Zmotilo vas je premajhno števila parkirnih mest pri
zdravstvenem domu in predrzno parkiranje pri pokopališču v Vojniku,
kjer je celo cesta v Šmartno ob večjem pogrebu skoraj neprevozna. Žal
se to dogaja kljub zadostnemu številu parkirnih mest v okolici cerkve,
povečali pa smo jih tudi pri samem pokopališču. V prihodnosti bomo
zato pri pokopališču povečali nadzor parkiranja. Bodite redoljubni, saj ni
naš namen zaračunavati nepravilnega parkiranja.

Kulturnega praznik in pustni karneval sta za nami.
Vsaka prireditev po svoje odseva slovensko in tudi
občinsko razpoloženje. Še posebno organizatorjem
pustnega karnevala se iskreno zahvaljujem za njihov trud in prizadevanja, da tako dober karneval,
kot je v Novi Cerkvi, še živi.
Pa še to:
Že večkrat sem želel v Ogledalu zaradi namigovanj in govoric napisati
nekaj besed o mojem premoženjskem stanju, pa so mi nekateri sodelavci
odsvetovali. Ker me je nek občan v družbi več ljudi direktno spodbudil k
temu, sem se odločil, da to storim.
Stanovanjsko hišo, katero imava z ženo v lasti vsak do polovice,
smo začeli graditi leta 1991, vselili pa smo se leta 1996. Župansko
funkcijo sem nastopil leta 1994 in se maja naslednje leto zaposlil kot

Svetniška pisarna
Janka Požežnika v Celju
Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste me podprli pri volitvah v Državni
svet.
V vednost sem prejel dopis Državnega
sveta, ki govori o kontaktu Državnega
svetnika z občankami in občani iz vseh
občin 5. VE.
Sporočam, da se bom z veseljem srečeval z vsemi, ki se bodo želeli srečati z
mano kot zastopnikom lokalnih interesov v Državnem svetu.
Moja svetniška pisarna bo na Mestni občini Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
vsako prvo sredo v mesecu med 15.00
in 17.00.
Razgovor bo možen po predhodni najavi preko kontaktne osebe iz
vsake občine.
V primeru večjega zanimanja, tj. vsaj dveh interesentov, bom po dogovoru prišel na razgovor v katero koli občino.
Moj kontakt je:
Tel.: 041 707 856
e-mail: janko.pozeznik@celje.si


Janko Požežnik, državni svetnik

profesionalni župan. Za izgradnjo hiše sem najel tri dolgoročne kredite,
zadnjega sem odplačal v preteklem letu. Vrednost hiše je bila uradno
ocenjena na 155.000,00 eur za nekaj manj kot 200 m2 neto tlorisnih
površin v dveh etažah.
Pred dobrima dvema letoma se je hči odločila, da hišo poveča; skupaj
s partnerjem živita na istem naslovu. Najela sta večji dolgoročni in tudi
dva srednjeročna kredita, in sicer v skupni višini 130.000,00 eur. Hišo je
dogradilo gradbeno podjetje Gradia, ki z Občino ni imelo poslov. Nova
uradno ocenjena vrednost hiše je 224.000,00 eur za okrog 215 m2 neto
površin v obeh etažah. Za dograditev hiše sva najela kredite tudi oba z
ženo, in sicer v skupni vrednosti 15.000,00 eur.
Za dograditev objekta sta hči in njen partner 9. 7. 2010 plačala 3974,98
eur komunalnega prispevka, kljub temu da se nobeden od komunalnih
priključkov ni povečal. Z deli sta tudi dejansko začela 11. 10. 2010, kar
pomeni, da je bil prispevek plačan pred začetkom gradnje (očitki tudi
glede plačila komunalnega prispevka).
Veliko del smo opravili sami ali s pomočjo prijateljev, da je bila gradnja
cenejša, sicer pa hiša ni dokončana (stopnišče, balkonske ograje, okolica,
druga oprema), kar načrtujemo v naslednjih letih. Razmejitev lastnine na
nove lastnike je v postopku.
O svojem premoženjskem stanju redno poročam Komisiji za preprečevanje
korupcije in trdim, da se na mojem računu niso nikoli znašla nedovoljena
nakazila, kar je trdil sogovornik, brez znanega razloga ali izvora.
Drugih nepremičnin ne posedujem, razen nekaj manjvrednih zemljišč, ki
sem jih dobil v zapuščini po očetu in materi in ki po oceni davčne uprave
skupaj ne dosegajo vrednosti 40.000,00 eur (na trgu pa so trenutno
vredna še bistveno manj, saj jih ni mogoče prodati).
Drugih premičnih vrednosti nimam, prav tako ne denarja v tujini ali na
računih. Nikomur tudi nisem posojal denarja.


Beno Podergajs

Evropski projekti

Čistilna naprava
v Vitanju aktivna

Sporočamo vam, da smo 16. 1. 2013 s pomočjo slovaškega podjetja
Hydroteh pričeli s poskusnim obratovanjem čistilne naprave.
V letošnjem letu bomo intenzivno pričeli s priključevanjem preostalih stanovanjskih hiš na javno kanalizacijo. Poskusno obratovanje bo trajalo predvidoma pol leta, nakar bomo pridobili uporabno
dovoljenje. Trenutno obratujejo vse naprave brezhibno. Po dolgih
letih bomo le poskrbeli za naravo in bomo pošiljali v vašo občino
neonesnaženo Hudinjo. Hvala vam za pomoč.


Gorazd Fric, Občina Vitanje
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Naslednja zadeva, zaradi katere so se ljudje pritoževali, je »mir ob
nedeljah!« Na srečo se to pozimi skoraj ne dogaja, je pa povečan hrup
zaradi košnje, žaganja drv, večjih zidarskih del, traktorskih poljedelskih
opravil skoraj pravilo skozi leto. Predlagam, da zaradi spoštovanja
drugih in ohranjanja dobrih sosedskih odnosov pomislite tudi na druge
in podobna opravila, če je le mogoče, prestavite na delovne dneve.
Včasih je dobro pomisliti tudi na praznik, ki ga nekdo bolj spoštuje,
drugemu pa nič ne pomeni. Spoštovani občani, bodite strpni do
soljudi. Ne želim si, da bi morali zaradi takih malenkosti klicati redarje in
predvsem zaračunavati nepravilno ravnanje posameznikov.

GOSPODARSTVO

Proračun za leto 2013
Občinski svet je na 19. seji 20. 12. 2012 sprejel proračun za leto 2013. Osnutek proračuna je bil obravnavan
na predhodni seji 4. 12. 2013. Pred obravnavo na Občinskem svetu so osnutek obravnavali tudi posamezni
resorni odbori.

S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ se je znižala primerna
poraba, ki je glavni prihodek Občine, namenjen za izvajanje tekočih
nalog. Primerna poraba je v primerjavi z letom 2012 nižja za 96.800 EUR
in je v letu 2013 enaka višini dohodnine, ki znaša 4.913.000 EUR.
Prihodki proračuna so v primerjavi s planom preteklega leta večji
za 7,5 % v naslednji strukturi prihodkov:

Prihodki skupaj
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

rebalans
proračuna
2012 v EUR
7.410.792
5.389.849
742.590
91.800
1.186.553

sprejeti
proračun
2013 v EUR
7.968.098
5.308.562
730.835
53.000
1.875.701

v%
107,5
98,5
98,4
57,7
158,1

Odhodki v letu 2013 so planirani v višini 9.192.529 EUR, kar je
za 9,2 % več v primerjavi s planom preteklega leta. Struktura
odhodkov je sledeča:
rebalans
proračuna 2012
v EUR
ODHODKI skupaj 8.419.780
Tekoči odhodki
2.216.577
Tekoči transferi
2.621.760
Investicijski odhodki 3.499.730
Investicijski transferi 81.713

sprejeti
proračun
2013 v EUR
9.192.529
2.322.532
2.639.262
4.082.735
148.000

v%
109,2
104,8
100,7
116,7
181,1

Investicijski odhodki proračuna predstavljajo 46 % vseh odhodkov.
Planirani so naslednji večji investicijski odhodki, ki so v večini sofinancirani
iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije:
• odhodek za izgradnjo telovadnice v Vojniku v višini 2.206 tisoč EUR
(sofinanciranje ministrstva za izobraževanje iz sredstev za opremo v višini
175 tisoč EUR in sredstev šolskega dela v višini 150 tisoč EUR, sredstva
EKO sklada v višini 336 tisoč EUR, sofinanciranje po 23. členu Zakona o
financiranju občin v višini 197 tisoč EUR, čisti odhodek 1.348 EUR),
• zaključek zamenjave javne razsvetljave z varčnimi svetilkami v KS Nova
Cerkev in Frankolovo v višini 18 tisoč EUR,
• modernizacija ceste Lemberg proti gradu v višini 300 tisoč EUR
(predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev - ukrep 322 v višini
215 tisoč EUR),
• izgradnja pločnika v Novi Cerkvi v smeri naselja proti šoli v višini 35
tisoč EUR,
• izdelava dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti in pločnika v
smeri Arclin–Vojnik v višini 40 tisoč EUR,
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• dokončanje križišča v Socki v višini 10 tisoč EUR,
• odplačilo nakupa zemljišča za zbirni center v Vojniku v višini 50 tisoč
EUR,
• izgradnja kanalizacije v Vojniku na lokacijah Arclin, Pot v Lešje, Konjsko
v višini 464 tisoč EUR (sofinanciranje iz evropskih sredstev strukture v
višini 330 tisoč EUR),
• izgradnja kanalizacije v Novi Cerkvi v smeri Razdelja v višini 20 tisoč
EUR,
• izgradnja črpališča na desnem bregu Hudinje v višini 50 tisoč EUR,
• pričetek izgradnje vodovoda v Tomaž v višini 100 tisoč EUR,
• financiranje izgradnje dveh manjših tras vodovoda Beli Potok v višini
10 tisoč EUR in Razgorce v višini 10 tisoč EUR,
• sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodov, kanalizacij, čistilnih
naprav v višini 434 tisoč EUR,
• sredstva za nakup zemljišč v višini 120 tisoč EUR,
• ureditev strehe na stanovanjsko-poslovni stavbi Nova Cerkev 22 v
višini 24 tisoč EUR,
• oprema prireditvenega paviljona v Frankolovem v višini 15 tisoč EUR,
• sredstva za adaptacijo gasilskega doma v Novi Cerkvi v višini 30 tisoč
EUR ter za Gasilski dom Frankolovo v višini 10 tisoč EUR in
• sofinanciranje nakupa gasilskega avta (avtocisterna) za PGD Vojnik v
višini 40 tisoč EUR.
V proračunu za leto 2013 je predvidena zadolžitev v višini 1.500 tisoč EUR
za namen izgradnje telovadnice v Vojniku, odplačilo v preteklosti najetih
kreditov pa je planirano v znesku 275 tisoč EUR.
Irena Špegel Jovan

Zgodba Janka Čepina se je začela pred 25 leti, ko se je odločil postati samostojni podjetnik. Vztrajnost,
sposobnost in delovna vnema so ga sčasoma pripeljali do širše prepoznavnosti.

Začel je kot avtoklepar, sčasoma pa se je obseg dela tako povečal,
da je začel razmišljati o selitvi iz male kleparske delavnice v večje
prostore. Tako je zrasel poslovni objekt, kjer so se prvotni dejavnosti
pridružili še avtoličarstvo, avtoservis in vse stroki pripadajoče
dejavnosti, kar ga je pripeljalo tudi v prodajne vode. Tako je v letu
2000 pridobil pooblaščeno zastopstvo za prodajo in servis vozil za
blagovno znamko Honda, v letu 2010 pa še zastopstvo in servis za
vozila Suzuki.
Čeprav je udarila gospodarska kriza, Janka Čepina to ni potrlo. Ravno
nasprotno, lotil se je izgradnje novega poslovnega objekta, ki je bil zgrajen
v dobrem letu dni, razprostira pa se na 3.400 m2 površine. Razpolaga s
tremi avtomobilskimi saloni, motorskim salonom v zgornjem nadstropju,
najsodobnejše opremljenimi mehaničnimi delavnicami, ki zasegajo 900
m2 površine, ročno avtopralnico, dvema skladiščema v skupni izmeri 800
m2. Poleg tega pa so v njem namenili še prostore za pisarne, učilnico,
garderobo in čakalnico za stranke.
Danes, po 25. letih delovanja, se lahko pohvali, da so poleg vozil
znamke Honda in Suzuki tudi del družine blagovnih znamk MercedesBenz, Ford in Škoda.
Janko Čepin ponosno pove, da se bodo z dobro delovno ekipo
zaposlenih še naprej trudili, da bodo uresničili pričakovanja kupcev, kot
tudi pričakovanja poslovnih partnerjev.
Jure Vovk
Foto: J. Vovk

Janko Čepin, direktor avtohiše
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Čepin in Honda v novem objektu

GOSPODARSTVO

Spodbujanje podjetništva

Nepovratna sredstva

SPIRIT Slovenija

EKO sklad

S svojim delom je začela Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ali krajše SPIRIT Slovenija, ki tako pod eno krovno agencijo
združuje najpomembnejša področja slovenskega gospodarstva:
podjetništvo, inovativnost, tehnološki razvoj, investicije in turizem.
Z združitvijo institucij JAPTI, STO in TIA je tako nastala agencija, ki za
slovensko gospodarstvo pomeni zagotavljanje podpore na usklajen, pregleden in celovit način.

Eko sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013.
Nepovratna sredstva tudi letos, za okoljske naložbe občanov več ugodnih kreditnih sredstev.
Nadzorni svet Eko sklada je ta teden potrdil javne pozive, na podlagi katerih bo Eko sklad v letu 2013 ponudil skupaj 20,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih bo 20 milijonov evrov za ukrepe učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah
in 0,8 milijona evrov za vozila, ki manj obremenjujejo okolje. Tehnične
zahteve posameznega ukrepa, ki je predmet spodbude v stanovanjskih
stavbah, bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom spremenjene pri
vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
na lesno biomaso. Z namenom spodbujanja vgradnje najbolj učinkovitih naprav in skladno s predlogom nove uredbe o emisiji snovi v zrak
iz malih in srednjih kurilnih naprav ter reševanja problema emisij mora
biti emisija celotnega prahu manjša od 40 mg/m3 (prej 50 mg/m3), vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3 (prej 750
mg/m3).
Prav tako bodo z namenom optimiranja energijsko učinkovite gradnje
nizkoenergijskih in pasivnih hiš, kjer se kot pomemben kriterij izpostavlja
njihova velikost, spremenjene površine, za katere bo mogoče dodeliti
nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Spodbuda za nizkoenergijske ali pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe bo še vedno določena
glede na energijsko učinkovitost, vrsto in volumski delež izolacijskega
materiala v toplotnem ovoju stavbe ter neto ogrevano površino stavbe,
vendar se bo lahko dodelila za največ 150 m2 za samostojno stoječo
enostanovanjsko hišo (prej 200 m2) in 120 m2 za vrstno hišo ali za eno
stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema stanovanjema (prej 150 m2).
Za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni
v pasivnem energijskem razredu, bo spodbuda lahko dodeljena v višini 250 € na m2 za največ 80 m2 (prej 100 m2) neto ogrevane površine
stanovanja.

V zgodovini naše države je slovenskemu gospodarstvu tako prvič
na voljo institucija, ki pod eno streho združuje ključna področja za
rast, razvoj in promocijo slovenskih podjetij na najpomembnejših
ciljnih trgih.
Iz poslanstva agencije SPIRIT Slovenija izhaja uresničevanje strateških ciljev in usmeritev razvojnih programov Slovenije kot inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim
investitorjem privlačne destinacije. Ključna točka razlikovanja pri
zagotavljanju podpore podjetjem s strani novoustanovljene agencije glede na dosedanjo podporo v okviru treh institucij je prav v
izvajanju aktivnosti podpore na eni točki, kar prinaša številne sinergijske učinke.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sektor za turizem

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo
na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Pogoji dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud za nakup okolju
prijaznih vozil ostanejo v primerjavi z lanskim letom nespremenjeni. Vsi
javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do konca
leta oziroma do objave zaključka.
Hkratna pridobitev ugodnega kredita in subvencije za zahtevnejše
ukrepe Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem
občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov,
ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad
sofinancira in ki skupaj presežejo 10.000 evrov priznanih stroškov,

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Prinesite staro, odnesite novo

vrednostjo in oddaje vaših izdelkov, ki jih ne potrebujete več.
Vabimo vas, da nas obiščete na Celjski cesti 14 v Vojniku vsak dan
med 9.00 in 17.00, kajti Center ponovne uporabe je živa zgodba,
ki s sabo nosi močno sporočilo. Del tega sporočila je zavedanje, da
smo lahko vsaj deloma samooskrbni. Ni potrebno, da kupujemo le
izdelke, ki so pripeljani več 10.000 kilometrov daleč. Naj bodo lokalna delovna mesta in zeleni izdelki in storitve odziv na obstoječo
krizo in priložnost za zeleno občino Vojnik.
Kontakti: tel: 0599 331 44, gsm: 031 641 937, www.eko-tce.eu
dr. Marinka Vovk

Center ponovne uporabe Vojnik

Učinkovita raba energije
Z uporabo izdelkov, kateri so narejeni iz surovin, ki so že enkrat bili izdelki, postanemo okoljsko odgovorni, saj ne onesnažujemo okolja, hkrati pa
spodbujamo lokalna zelena delovna mesta.

Ste že obiskali Center
ponovne uporabe Vojnik?
Občina Vojnik je lansko leto skupaj s Centrom ponovne uporabe odprla
Zeleno trgovino, ki omogoča veliko več kot klasična trgovina. Tukaj ne
gre zgolj za nakupe, ampak imajo občani možnost prinesti izdelke, ki jih
ne potrebujejo več, in spoznati različne načine varčevanja tako s surovinami kot z denarjem. V Zeleni trgovini je namreč mogoče kupiti izdelke,
za katere boste odšteli toliko kot za kavo in jih ne dobite nikjer drugje, saj
njihova proizvodnja ne poteka več in jih lahko koristno uporabite.

Želite novo re-design obleko, obnovljene čevlje ali inovativno obnovljene manjše kose pohištva? V CPU Vojnik imajo šiviljski in čevljarski kotiček,
izvajajo inovativno obnovo pohištva. Popravljajo tekstilne izdelke in čevlje in s tem omogočijo, da bomo tudi v Vojniku in okolici varčevali tako
z denarjem kot s surovinami, vodo in energijo.
Kaj vse vam nudijo, si oglejte v priloženem katalogu spodaj.
Več na: http://share.snacktools.com/AFDE85F569B/fz9y7f05
Jurij Vovk

V Zeleno trgovino, ki deluje kot Center ponovne uporabe, lahko poleg vseh drugih izdelkov prinesete oblačila, ki jih ne nosite več, a vam
veliko pomenijo. Iz njih vam bodo izdelali nov kos oblačila, ki vas bo
spominjal na čase in dogodke, ki so že minili. Prav tako lahko prinesete otroška oblačila, ki vam jih predelajo, in otroci jih bodo koristno
uporabljali naprej.
Zaradi globalizacije in poceni izdelkov v trgovinah se marsikdo sprašuje, ali se sploh še kaj izplača popravljati. Seveda se, kajti dolgoročno
izdelki iz Azije, Indonezije in Kitajske ne bodo smeli biti več izdelani
na škodo okolja in ljudi, zato bo njihova cena višja. Zakaj ne bi varčevali z viri in podpirali ustvarjalnost? V Zeleni trgovini morate spoznati
možnosti, ki so vam na voljo: od popravil, novih izdelkov z dodano
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kot so opredeljeni v javnih pozivih. Pri tem velja, da skupni znesek
nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
kreditirane naložbe. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR +
1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega
poziva 47OB12, ki bo veljal še do konca februarja, razpisana sredstva
pa so bila decembra povišana za en milijon evrov. V marcu Eko sklad
načrtuje nadaljevanje kreditiranja in objavo novega javnega poziva.
Javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
Eko sklada.
Financiranje delovanja svetovalne mreže ENSVET tudi v letu 2013
Na podlagi sprejetega poslovnega načrta bo Eko sklad iz sredstev, zbranih po uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, v prvi polovici leta 2013 zagotavljal tudi sofinanciranje svetovalnih
pisarn, združenih v svetovalno mrežo ENSVET, na katere se občani lahko
obrnejo za brezplačno energetsko svetovanje.

GOSPODARSTVO

Vojniški izum so
prepoznali celo v Seulu
Ko stare mame ne zmorejo več izdelovati butar, pride na vrsto butaring
Matjaža Preložnika.
Začelo se je povsem po naključju. Kot vse dobre stvari. »Vsi radi kurijo z butarami. In ko te dela nekdo drug, na primer stara mama, je
fino. Ko pa ni mogla več, sem tuhtal, kako bi to delo poenostavil.
Tako da zametki mojega butaringa segajo že daleč nazaj,« se spominja Matjaž Preložnik z Nove Cerkve. In če ne bi bilo njegove mame,
bi ostalo pri enem stroju za domačo uporabo in konec. »V Kmetijskem oglasniku je zagledala poziv, naj ljudje pokažejo svoje izume.
Pa je poklicala gospoda iz tistega časopisa. Ta je bil takoj za. Celo
prehitro. Poskušal sem prestaviti srečanje, saj je bil stroj grd, nepobravan. Pred objavo sem ga namreč želel vsaj pobarvati, pa si ni dal
reči, ker se mu je tako mudilo z objavo. No, in na podlagi tistega
članka se je našel prvi kupec.«
Najtežje od vsega je bilo postaviti ceno za stroj, ki bi ga strokovno
lahko opisali kot hidravlična naprava za strojno izdelovanje butar iz
vej. »Ugotovil sem, da za tako ceno meni ne ostane nič, zato sem
začel razvijati nekaj enostavnejšega.« Ko je bil izum dopolnjen, je podal prvi oglas. »Spet se je našel nekdo. Ta je imel več pod palcem in
je želel tudi, da stroj lepo izgleda. Kakšno leto sva si menda dopisovala, kakšen naj bo, preden sem se ga res lotil. Ampak na koncu je
bil zelo zadovoljen, preko njega pa sem takrat dobil še kakšna dva
kupca. Šele v tistem trenutku pa sem se začel zavedati, da lahko kdo
drug začne kopirati moj stroj. Poklical sem Asi, organizacijo Aktivnih
inovatorjev Slovenije, kjer so mi povedali, kako naj naredim patentno
prijavo. No, na tak način so začele prihajati tudi plakete in nagrade na
sejmih, ki pa ne trgajo žepov.«

inovatorjev na šestem slovenskem forumu inovacij. »Še vedno pa
je največ vredna reklama od ust do ust. Ali pa majhen kmetijski sejem v Komendi. Tja ljudje pridejo, vidijo stvar in se odločijo. Če se
stvar ne prodaja, lahko dobiš ogromno nagrad, pa ti nič ne koristijo. Poznam nekoga, ki je zato, da je svoj izum lahko mednarodno
zavaroval, vzel že tretji kredit, prodal pa ni še ničesar.«
Preložnik se je sicer medtem že poigraval z mislijo, da bi iz izuma
naredil pravi posel, a si je zaradi danes prav nič rožnatih časov
premislil in se raje oklenil redne službe. Je pa butaring izdelal v
različnih velikostih, primernih za traktorski priklop ali ročno »pumpanje«. Tudi dolžino samih butar lahko prilagaja. Sistem praktično
deluje tako, da veje zložiš v zaobljene palice, nato pa hidravlika
zavoj vejevja stisne skupaj. Nato z motorno žago med režami vejevje razžagaš in povežeš skupaj. »Zaenkrat še ročno, imam pa že
idejo, kako to narediti strojno. A že brez tega lahko z butaringom
v eni uri narediš od 40 do 50 butar, svoje dni pa jih je ena ženska
na dan naredila le okoli 20.«
Tudi z novimi idejami se »nesojeni« strojnik ali sedanji ekonomist
že poigrava. »Naslednja inovacija je povezana z balami in načinom, kako lahko naenkrat pripelješ dve bali hkrati,« je še napovedal skromni, čeravno po nagradah sodeč svetovno znan vojniški
inovator.
Rozmari Petek

Lokalne skupnosti

Telovadnica Osnovne šole
Vojnik »raste«
Občina Vojnik z izvajalcem podjetjem ODER, d. o. o., uspešno sledi
terminskemu planu izgradnje nove telovadnice.
Trenutno se izvajajo gradbena dela, pri koncu je izgradnja notranjih tribun, pripravlja se izvedba prve faze montaže strešne konstrukcije, ki se bo izvajala predvidoma v začetku februarja. Montaža strehe se naj bi zaključila v drugi fazi v začetku marca. Na
objektu se izvede tudi priprava za izgradnjo kotlovnice. Izvajalec
bo dela zaključil z montažo stavbnega pohištva.
V mesecu decembru smo izvedli postopek zbiranja ponudb za
ugotavljanje sposobnosti ponudnika za dokončanje del telovadnice. Razpisna dokumentacija je bila posredovana ponudnikom,
ki so se prijavili na javni razpis »Izgradnja telovadnice OŠ Vojnik«.
Na osnovi prejetih popolnih ponudb bo komisija za izvedbo javnega naročila izbrala najugodnejšega izvajalca za dokončanje del
na telovadnici OŠ Vojnik. Izbrani izvajalec bo dela nadaljeval z elektro in strojnimi instalacijami, zaključnimi deli, notranjo opremo
in izvedel zunanjo ureditev. Zanimalo me je, kaj o gradnji mislijo
učenci.

Svetovno znan vojniški inovator Matjaž Preložnik
Da je konec minulega leta njegov izum bil nagrajen tudi v južnokorejskem Seulu, je izvedel šele preko svetovnega spleta. »Pred
tem sem tudi v Varšavi dobil menda tretje mesto za butaring. Vendar to so tekmovanja, ki jih prijavlja organizacija Asi. To ne pomeni, da sva bila jaz in moj izum v Varšavi ali Seulu. Ali da sem predstavljal, kako deluje. Na te sejme gredo predstavniki Asija in s pomočjo plakatov opišejo izum,« pojasni Preložnik, ki je bolj od teh
priznanj, ki so mimogrede prišli tudi iz evropskih držav in držav
nekdanje Jugoslavije, ponosen na svojo prvo plaketo, dobljeno na
sejmu Agro Arca, in uvrstitev med petinpetdeseterico najboljših
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Adam Wahibi, 7. C
Malo že pogrešam našo ljubo telovadnico in upam, da bo kmalu narejena. Sicer nisem največji ljubitelj telovadbe in ni nič narobe, če bo pozneje
narejena. Upam samo, da jo bom dočakal.
Hana Žerjav, 7. C
Da bomo dobili novo telovadnico, je malo vznemirljivo in malo smešno,
ker bo telovadnica večja, se pravi, da bomo tekli večje kroge. Komaj čakam, da bo zgrajena, saj smo v majhni telovadnici na tesnem prostoru.
Ana Delčnjak, 7. D
Zaradi nove gradnje telovadnice sem zelo vesela, ker bomo imeli več pro-

Mikrokrediti za mikro
in mala podjetja
Obveščamo vas, da je odprt javni razpis, ki nudi mikro in malim podjetjem ugodne kredite do višine 25.000 EUR.
Upravičenci
Mikro in mali podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR.
Upravičeni stroški:
• materialne investicije,
• nematerialne investicije,
• obratna sredstva (plače, DDV, material ...). Upoštevajo se nezapadle in
zapadle obveznosti do dobaviteljev, vendar slednje le do ročnosti 60
dni.
Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške, nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2014.
Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.
Pogoji mikrokredita
Maksimalna višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera: 3,5-odstotna fiksna obrestna mera
Trajanje kredita: od 12 do 60 mesecev
Moratorij: do 6 mesecev
Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega
lastnika podjetja

Gradnja telovadnice
stora za določene dejavnosti, saj smo do zdaj telovadili kar v mali učilnici.
Zaradi vremenskih razmer, ki so vplivale na obstanek gradnje, me ne skrbi. Upam pa samo, da bo že zgrajena, preden bomo odšli.
Jure Hladin, 7. D
Všeč mi je, da bomo dobili novo telovadnico. Telovadba je zaradi tega
drugačna. Vem, da gradnja stoji, ampak vse potrebuje svoj čas.
Špela Ovtar, 7. D
Letos na žalost nimamo telovadnice, zato telovadimo v manjši učilnici.
Upam, da se bo vreme kmalu izboljšalo, da se bo gradnja nadaljevala,
saj komaj čakam, da dobimo novo, večjo in boljšo telovadnico.
Nastja Zupanc, 7. B
Na srečo bomo kmalu dobili novo telovadnico. Stara je bila res dotrajana. Trenutno telovadimo v majhnem večnamenskem prostoru,
nad tem pa nismo preveč navdušeni, saj nas je zelo veliko v majhnem
prostoru. Ko so delavci začeli s svojim delom, je šola kar poskakovala,
včasih se je tudi malo zatresla. Zdaj je vse bolj mirno, saj gradnja stoji.
Vesna Poteko, mag., višja svetovalka za investicije in šolstvo
Želja vseh je, da bo nova telovadnica zgrajena do začetka novega šolskega leta. Upamo, da nam bo kljub vremenskim razmeram in izbiri
novega izvajalca uspelo realizirati terminski plan izgradnje.

Prvi rok za predložitev vlog: 14. 1. 2013
Vlagatelji bodo obveščeni o odločitvi Uprave najkasneje v roku 16 dni
od roka za predložitev vlog. Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi
kredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Za dodatne informacije in pripravo vložne dokumentacije (poslovni
plan, tekstualni del, finančne projekcije, vložni obrazci) smo vam z veseljem na voljo preko elektronske pošte, telefona 03 898 00 24, 040 200 358
ali osebno v pisarni na Ljubljanski 11 v Celju.
Ana Kolar
ANA plus
Agica Kolar, s. p.
tel: 03 898 0024, 040 64 22 39, fax: 03 898 0024
pisarna: Ljubljanska 11, Celje
odprto: pon.-pet. od 8.00 do 16.00
www.anaplus.eu
Jurij Vovk

Vesna Poteko, mag.
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20 let samostojnosti
Psihiatrične bolnišnice
Vojnik

12. januarja 1993 je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik. S tem odlokom se je z izločitvijo organizacijske
enote Psihiatričnega oddelka Vojnik iz Zdravstvenega centra Celje
organizirala Psihiatrična bolnišnica Vojnik za opravljanje zdravstvene
dejavnosti na sekundarni ravni predvsem za območje celjske, posavske in koroške regije, to je območje, ki obsega preko tristo tisoč prebivalcev. Jubilej je vodstvo bolnišnice zaznamovalo s prireditvijo za
svoje upokojence in tiskovno konferenco, na kateri so predstavili dve
desetletji uspešnega dela.
Ob osamosvojitvi je bilo v bolnišnici zaposlenih okrog 150 delavcev,
kapaciteta pa je bila 210 postelj. To je bila največja ustanova v kasneje
ustanovljeni občini Vojnik. Vsa leta samostojnosti je bolnišnica uspešno poslovala, znatna sredstva je vlagala v razvoj stroke in v izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev. Tako so bili prenovljeni vsi oddelki,
zgradil se je prizidek za zdravljenje bolezni odvisnosti, obnovljena je
bila stavba delovne terapije, urejeno je bilo dvorišče, parkirne in parkovne površine, zgrajene so bile garaže in pomožni objekti. V lanskem
letu je bila zaključena energetska sanacija, za katero je znaten del
sredstev prispevala država in EU.
Kapacitete bolnišnice se v vseh teh letih niso bistveno spreminjale.
Danes ima bolnišnica 160 postelj in letno sprejme približno 1.300 pacientov, opravi okrog 15.000 specialistično ambulantnih pregledov,
zaposlenih pa je 157 pretežno strokovnih delavcev, od teh jih je približno tretjina iz občine Vojnik.
Pričakujemo, da bo bolnišnica tudi preteklo leto zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom, tako kot vsa leta doslej, vendar na meji
rentabilnosti. Zelo smo zaskrbljeni, kako naprej, saj se pogoji poslovanja nenehno slabšajo. Posebej nas skrbi, če se bodo uresničile napovedi o nadaljnjem drastičnem zniževanju cen zdravstvenih storitev,
kar bo še posebej prizadelo prav psihiatrične bolnišnice. Zagotovo
bodo to občutili tudi pacienti, saj bo pomanjkanje denarja vplivalo
na dostopnost zdravstvenih storitev.
Te dni so se pričela dela za ureditev bolniškega oddelka, v katerega
se bo v drugi polovici leta preselila delovna enota iz Raven pri Šoštanju. To je še en velik korak k racionalizaciji in izboljšanju bivalnih
in delovnih pogojev za paciente in zaposlene, saj bo s tem v Vojnik
preseljenih tudi petnajst delovnih mest.
mag. Egidij Čretnik
Foto: Jure Vovk

Priprava Regionalnega
razvojnega programa (RRP)
Savinjske regije 2014-2020
Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na
spletni strani

www.mojaobcina.si/vojnik

Za območje 31 občin Savinjske regije se začenjajo postopki za pripravo Regionalnega
razvojnega programa za obdobje 2014-2020.
Priprava regijskega strateško razvojnega dokumenta ima podlage v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in bo potekala v
skladu z usmeritvami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več na: http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/obvestila/priprava-regionalnega-razvojnega-programa-rrp-savinjske-regije-2014-2020.
html
Razvojna agencijja Savinjske regije, d. o. o.
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Intervju:

»Ni bilo pošteno, da je takrat
podeželski Vojnik dobil zelo
malo denarja!«
Hubert Kolšek je za dolgoletno uspešno vodenje Sveta Krajevne skupnosti Vojnik in aktivno delo v kraju
in z ljudmi lani prejel bronasti vojniški grb. Prizadeval si je za izgradnjo infrastrukture, ki je danes povsem
samoumevna in nujna za življenje.
Hubert Kolšek je rojen Vojničan. Kovinar po poklicu je svojo prvo
zaposlitev dobil v Zrečah. “Delal sem tudi v Cinkarni, pa v Medlogu na
črpalni postaji za vodo, v podjetju Idro, EMO inštitutu in na koncu še v
podjetju EMO Kontejner. Leta 1993 sem se invalidsko upokojil,” se svoje
poklicne poti spominja prejemnik bronastega vojniškega grba.
Vojnik je potreboval več denarja
Hubert Kolšek je bil predsednik Krajevne skupnosti Vojnik dvanajst let.
Nekaj let je bil tudi predsednik takratne Skupščine krajevne skupnosti,
kamor so spadala vsa društva in organizacije. “Moja prva naloga v vlogi
predsednika krajevne skupnosti je bila dobiti več denarja za Vojnik, ki
je takrat spadal še pod celjsko občino. Ko še ni bilo vseh omrežij, smo
po vodo hodili v vodnjake, perilo pa se je pralo na nabrežju Hudinje.
S predsednikom Krajevne skupnosti Dobrna in Nova Cerkev smo zato
stopili skupaj in dobili še kako potreben denar za ceste, brv, most, za
vodovod ipd. Veste, za tiste “krajcarje” smo se trudili na krvave žulje,
saj je Vojnik bil takrat nerazvit in pretežno kmetijski.” Pod njegovim
vodstvom je Vojnik dobil veliko kilometrov cest, vodovode na lastna
zajetja, javnih takrat še ni bilo (prvi vodovod iz Bezovice v Pristavo,
v Malih Dolah, v Jankovi ...), električno napeljavo, kanalizacijo v trgu,
razširjeno pokopališče, evidenco grobov in mrliško vežico. Zgrajen je bil
tudi vrtec, dozidana je bila osnovna šola, Vojnik je dobil tudi zdravstveni
dom. “S samoprispevki in lastnimi rokami smo naredili res ogromno. Pri
gradnji zdravstvenega doma so nam pomagale že tudi druge ustanove,
občinske in državne. Imeli smo tudi referendume, tako za občino kot za
Vojnik - npr. za asfaltacijo trga, za osebni denarni prispevek v občinski
sklad. Vse kar smo dobili, smo dobili od krajanov in občine. Takšen način
dela in organizacije si danes težko predstavljamo,” pojasni gospod Kolšek.
Brez avtomobilov in telefonov
“Prizadevali smo si za izgradnjo infrastrukture, ki je danes povsem
samoumevna in nujna za življenje. Namesto da smo posedali, smo
raje poprijeli za različna dela. To so bile prave udarniške akcije. Takrat ni
bilo telefonov niti avtomobilov, zainteresirano javnost smo obveščali z
odborniki, informacija se je hitro razširila. Večino poti smo opravili peš. Ko
smo gradili glavni vodovod v Ilovci, smo dobili tudi nekaj mesa, ki smo
ga ob zaključku akcije z veseljem pojedli. Ljudje smo si takrat resnično
pomagali! Tega danes ni več.” Sprva za svoje delo Hubert Kolšek ni prejel
posebnega plačila, delal je s srcem in za krajane. “Malo kasneje smo
ob koncu leta prejeli kakšen majhen finančni prispevek, obračunano
kilometrino, šli morda na kakšno skromno večerjo. Naše delo je bilo
prostovoljno. Za dobro ljudi!”

Hubert Kolšek z veseljem pokaže lovske trofeje in priznanja, med
njimi tudi občinsko.
Preveč razlik in delitev
Hubert Kolšek je z odprtimi rokami poprijel za vsako delo, samo da je lahko
pomagal in bil koristen. Želi si, da bi danes Vojnik imel več prometnih tabel
z omejitvijo hitrosti in da bi Čufarjeva ulica, kjer že vrsto let v stanovanjskem
bloku živi s soprogo Matildo, končno bila na novo asfaltirana. Pogreša tudi
pristno družabno življenje in se z nasmehom na obrazu spominja veselic,
kjer so se imeli vedno lepo. Po njegovem mnenju je danes med ljudmi,
predvsem med mladimi, preveč razlik, preveč delitev. “Starejši smo zelo
prizadeti, kar se sedaj dogaja v naši državi in me zelo boli. Za našo Slovenijo
smo marsikaj naredili,” iskreno komentira trenutno dogajanje.
Ponosen Vojničan, soprog, oče in dedek je sicer prejemnik mnogih
odlikovanj in priznanj, njegova ljubezen je tudi lovstvo. Vrsto let je bil
namreč predsednik Lovske zveze Celje in aktiven član Lovske zveze
Slovenije. V časih, ko je aktivno deloval, so bili ljudje med sabo veliko bolj
enotni, med njimi sta vladala pravi kolektivni duh in čut za solidarnost.
Te vrednote so bile takrat na prvem mestu in pisane z veliko začetnico.
To pa v današnji družbi in med ljudmi še kako in vedno bolj pogrešamo.
Tjaša Podergajs
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Anton Martin Slomšek
– nekoč za danes

Piše: mag. Nataša Koražija

»Anton Martin Slomšek – prvi mariborski škof, narodni buditelj, vzgojitelj,
pisec« – so besede, napisane na Slomškovem spomeniku pred mariborsko
Stolnico. Poleg omenjenega je čutil versko, vzgojno, kulturno, narodnostno in
teološko-pastoralno poslanstvo. S svojimi idejami je močno posegel v zgodovino
slovenskega naroda. Z njim je prebujajoči se slovenski narod dobil človeka,
ki naj bi priboril tisto, kar je bilo zamujeno pred tisoč leti. Slovenski narod je
dobil škofa, ki je vse življenje žrtvoval le za dobrobit svojega naroda. S svojim
večletnim prerodnim delovanjem je Slomšek postavil trdne temelje za slovensko
neodvisnost, zato je bil in je še danes zelo spoštovana osebnost.

Slomškova življenjska pot
Anton Martin Slomšek
se je rodil 26. novembra
1800 na Slomu pri
Ponikvi Marku in Mariji,
rojeni Zorko. Bili so precej
premožni, saj so imeli
za takratne čase v lasti
precej veliko kmetijo, oče
pa se je ukvarjal tudi z
usnjarstvom.
Slomšek je že kot otrok
kazal izredno zanimanje za
knjigo. Povsod jo je nosil s
seboj, tudi na njivo. Takrat
je na Ponikvi kaplanoval
Jakob Prašnikar, ki je za
vaško mla
dino ustanovil
zasilno šolo, obiskoval
jo je tudi Tonček, kakor
so Slomška takrat klicali.
Prašnikar je hitro odkril
njegovo bistrost, zato je predlagal, da šolanje nadaljuje. Ker pa ga je
oče namenil za gospodarja, se s predlogom ni strinjal, vendar je na
prigovarjanje kaplana in matere naposled popustil, tako da je šolanje
nadaljeval v Celju. Kot trinajstletni deček se je vključil v tretji razred
klasične normalke, jeseni pa je šolanje nadaljeval v prvem razredu
gimnazije. Kljub temu da mu je nemščina povzročala težave, se je
odločil šolanje nadaljevati.
Pri petnajstih mu je umrla mama, na katero je bil zelo navezan.
Njena smrt je zanj pomenila veliko izgubo. Izgledalo je, da je s tem
konec njegovega šolanja, vendar je mati pred smrtjo prosila kaplana
Prašnikarja, naj se zanj zavzame in ga podpira. Tako se je Slomšek
po materini smrti še bolj posvetil učenju in si leta 1819 v šestem
gimnazijskem razredu prislužil prvo odliko.
Ker takratna celjska gimnazija ni imela dveh letnikov liceja, kot sta se
takrat imenovala zadnja dva letnika modroslovja med gimnazijo in
univerzo, je moral Slomšek v Ljubljano. Tam je bil sošolec Franceta
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Prešerna. Leta 1821 je vstopil v bogoslovje in bil že po treh letih, torej
1824, posvečen za duhovnika. Novo mašo je bral pri njegovem prvem
učitelju Prašnikarju, ki je bil takrat župnik v Olimju pri Podčetrtku.
Po novi maši je Slomška čakalo še eno leto bogoslovja, nato (1825)
pa je bil postavljen za kaplana pri Sv. Lovrencu na Bizeljskem. Tam
nikakor ni našel skupnega jezika z župnikom, in čeprav so ga ljudje
vzljubili, je zaprosil za premestitev. Po dveh letih je bil premeščen
v Novo Cerkev. Tam je bilo drugače kot na Bizeljskem. Počutil se je
kot doma in v starem župniku je našel odličnega sogovornika. Poleg
tega je bil srečen sredi ljudstva, kateremu se je priljubil še bolj kot v
prvi župniji. Začutil je, da ga potrebujejo. Vse življenje je želel ostati
preprost kaplan, a ga je takratni škof Ignac Zimmerman želel imeti v
svoji bližini. Predlagal mu je, naj nadaljuje študij na Dunaju, vendar ga
je Slomšek zavrnil in se odločil nadaljevati začrtano pot.
Ko je bil kaplan na Bizeljskem in kasneje v Novi Cerkvi, se je odlikoval
predvsem kot pridigar, ki ni govoril zapleteno, pač pa razumljivo tudi
preprostemu kmečkemu človeku. Že v tem času je imel izoblikovan
pogled na nacionalno vprašanje, kar je nakazal s svojo znamenito
pridigo Dolžnost svoj jezik spoštovati. Čas dela v Novi Cerkvi se je
iztekel in že so ga čakale nove naloge.
Leta 1829 ga je škof Zimmerman imenoval za duhovnega vodjo v
celovški bogoslovnici, kjer je postal vzgojitelj mladim duhovnikom in
tam ostal celih devet let.
Med šolskimi počitnicami je Slomšek veliko potoval in v glavnem
prepešačil vso našo deželo. Seznanjal se je s slovensko zgodovino in
obiskoval znamenite ljudi, ki so delovali na narodnem, kulturnem in
verskem področju.
Po devetih letih službovanja si je Slomšek zaželel spet zaživeti med
preprostim ljudstvom. Ker je bila župnija Vuzenica brez župnika, je
leta 1838 zaprosil zanjo in tam postal nadžupnik in dekan. Župnija je
bil v precejšnjem razsulu, zato se je lotil korenite prenove župnišča.
Prav tako kot že leta pred tem se je skrbno pripravljal na pridige, ki so
bile domišljene, jasne in izražene v lepem jeziku. Oskrboval je bolnike
in pomagal revežem, veliko svojih moči pa je namenjal mladim,
predvsem njihovi vzgoji in šolanju. Spet je zaživel življenje, kakršnega
je ljubil – med navadnimi smrtniki.


(se nadaljuje)

Poezija in pesem v
pozdrav slovenskemu
kulturnemu prazniku
V četrtek, 7. februarja 2013, na predvečer slovenskega kulturnega praznika,
je Občina Vojnik skupaj z Vokalno skupino In spiritu v večnamenski dvorani
Osnovne šole Frankolovo pripravila glasbeno-dramski večer. Glasbeno
podobo prireditve so sooblikovali Vokalna skupina In spiritu, Ribniški oktet,
Oktetek, Ženska vokalna skupina Lipa in Celjski oktet. Izbrane besede Jureta
Seška in Prešernova ter Kuntnerjeva poezija iz ust pesnika ter dramskega
igralca Toneta Kuntnerja so popestrile bogat kulturni večer.

žalosti in boli. Kakor da so se strgale vse vezi duha in srca in krvi. Kakor
da smo zašli, se zgubili v temi. In kakor da ne sledimo vsi luči iste luči. Kaj
se je to zgodilo z nami, da smo postali vi in mi?” nas je opomnil zaveden
Slovenec. Radijski voditelj Sešek je spregovoril o pomenu razumevanja,
spoštovanja in moči besed. “Človeška beseda zmore marsikaj. Lahko
krepi, tolaži, kaj šele zmore, ko ji dodamo pesem.”
Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi župan Benedikt Podergajs. “S
posebnim veseljem stopam pred vas in se zahvaljujem za velik obisk v kraju,
občini, ki še danes rojeva kulturo na mnogokatere načine. Želim, da vrednote
ljubezen, domoljubje, skromnost in dobrotljivost prenesemo v kulturni dan.
Naj bo slovenski kulturni praznik in kultura tudi v prihodnje del vas.”
Ob poplavi vsakodnevnih negativnih, mnogokrat šokantnih novic vam za
vaše srce in duha poklanjam nekaj verzov poeta Kuntnerja iz pesmi Ta luč.
Ta luč ni od včeraj
in ni samo moja.
Ta luč ne gori od danes do jutri,
gori in sveti iz davne preteklosti
v davno prihodnost.
Ta luč je spomin,
ta luč je upanje.
Brez te luči ne bi znali živeti.
Brez te luči bi bila tema.
Poezije in pesmi je bilo na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku
v izobilju. To pa se za kulturni praznik našega naroda zagotovo spodobi.
Tjaša Podergajs
Foto: Matjaž Jambriško

Vokalna skupina In spiritu je k sodelovanju povabila različne skupine.

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

Kjer se konča beseda,
se začne glasba
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo je že opravilo s pregledom
dela v lanskem letu in si seveda vsaj okvirno zastavilo smernice za delo
v letošnjem letu na svojem občnem zboru v soboto, 26. januarja 2013.

V Vokalni skupini Lipa iz Litije prepevajo dobro prekaljene pevke.
Slovenci sicer 8. februar kot slovenski kulturni praznik praznujemo od
leta 1945 naprej. Praznujemo ga v spomin na največjega slovenskega
pesnika Franceta Prešerna, ki je na ta dan leta 1849 preminil v Kranju.
Gre za osrednji slovenski kulturni in državni praznik ter dela prost
dan v Republiki Sloveniji. V dneh pred in na dan praznika se po vsej
Sloveniji odvijajo mnoge kulturne prireditve, vrhunec praznovanja na
nacionalnem nivoju pa je osrednja državna proslava, na kateri podelijo
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske
dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji.
Tudi Občina Vojnik že vrsto let prireja prireditve v počastitev osrednjega
kulturnega praznika. V luči Prešernove vizije o prijateljstvu, enotnosti in
narodni zavesti je Vokalna skupina In spiritu letos k sodelovanju povabila
vokalne skupine iz različnih slovenskih pokrajin. Vezna beseda radijskega
voditelja Seška in Kuntnerjeva poezija sta dodobra potrkali na našo vest.
“Kaj se je to zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji? Kakor da nismo
nikoli bili popotniki istih poti in dni. Kakor da nas isto ne veseli in isto ne

Okostje društva je še vedno zbor, ki je ob dolgoletnih članih zdaj dobil
tudi nekaj mladih pevcev. Zelo aktivni pa sta tudi sekciji Družina Gregorc,
ki že vrsto let nadaljuje tradicijo ljudskega petja, in vokalni Sekstet Lindek,
ki je sicer najmlajša sekcija društva, vendar v njej prepevajo odlični pevci.
Naš kraj so lepo promovirali v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
Letos zbor praznuje 40-letnico delovanja, kar bodo obeležili s
samostojnim koncertom 20. aprila 2013. Na ta koncert se že zdaj
pripravljajo. Od 18. do 20. januarja so izvedli intenzivne pevske vaje v
Termah Lendava, kjer so pevci poleg druženja tudi usvajali nove pesmi, v
soboto zvečer pa so s koncertom navdušili goste hotela.
Pa naj zaključim z besedami dirigenta zbora Francija Kolarja: »Kjer se
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konča beseda, se začne glasba.« In: »Kdor ne sledi svojemu poslanstvu,
živi prazno življenje.« In poslanstvo zbora je peti in slediti pevski tradiciji v
kraju. Po padcu se vzpenjamo više, v duhu crescenda do 40-letnice. Torej
družimo se, izpolnjujmo svoje poslanstvo, živimo ga, da bo življenje polno.
JSV

Mali orkester

Novoletni koncert
Malega orkestra
Tretjo nedeljo v januarju, 20. 1. 2013, so dvorano Kulturnega doma Vojnik
napolnile melodije svetovnih in domačih uspešnic.

Recital članov MeKPZ DU Vojnik na srečanju
smo prepevali in se veselili. Za presenečenje pa so poskrbele »starejše
Navihanke«, ki so nam zaigrale ter nas močno nasmejale.
V letu 2013 že pridno hodimo na vaje. Pripravljamo se tudi na revije, na
naš letni koncert ter na nastope, kamor nas bodo povabili. Še naprej se
želimo družiti in prepevati, saj nam je to v veliko veselje v našem tretjem
življenjskem obdobju.
Zbor MeKPZ DU Vojnik vam želi vse dobro v letu 2013.
Ivana Koprivnik

Trio

Vokalna skupina Kitarakon
Novoletni koncert so pripravili člani instrumentalne zasedbe Mali
orkester, ki se mu je pridružila še pevka Sandra Petek. Njihov zaščitni
znak je v letu igranja postala pesem Ribič, ribič me je ujel, s katero
so vzpodbudno pričeli koncert. V svojo sredino so povabili Matijo
in Špelo Završek ter Maksa Sitarja kot obetavne instrumentaliste na
saksofonu in klavirju ter mlado pevko in solistko Nino Mernik. Vodja
orkestra Viktor Krebelj je napisal tudi aranžmaje za izvedene skladbe.
S svojim izvajanjem so dokazali, da kljub kratkemu delovanju in
mladosti nekaterih članov lahko nastopajo brez strahu tudi na velikih
prireditvah.

»Kako lepo lahko zazveni ljudska glasba iz dveh kitar in kontrabasa in
če je še zraven dodan odličen glas dveh pevk ...« To je bilo napisano na
koncertnem listku za trio Kitarakon iz Globoč pri Vojniku.

Romana Špes
Foto J.Vovk

Koncert

MeKPZ DU Vojnik
Zbor je v letu 2012 pridno delal in tudi uspešno nastopal. Priredili
smo 2 samostojna koncerta. Koncert 2. 12. 2012 je bil v počastitev
rojstnega dne dr. Franceta Prešerna, kjer je bil prikazan delček
njegovega življenja v Ljubljani. Sceno je pripravila naša zborovodkinja
Vida Bukovec. Koncert je bil nekaj posebnega. Kljub majhnemu
obisku smo bili zadovoljni ter veseli tistih, ki so bili z nami. Bili so
čudovita publika.
Leta 2012 nam je na regijski reviji upokojenskih zborov v Narodnem
domu v Celju uspelo, da smo od 14. zborov dosegli 3. mesto. Leto je
bilo uspešno, zato smo si privoščili zaključek v gostišču Koprivnik, kjer
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Vokalna skupina Kitarakon
Na kitarah in vokalih Vera Koren in Jelka Žlaus in na kontrabasu Jože Žlaus
- to je trio, ki že deluje približno 1 leto pod okriljem Turistično-kulturnega
društva Globoče - Dedni Vrh. Repertoar izvajanja je povzet predvsem iz
zakladnice slovenske ljudske glasbe in je namenjen za otvoritve razstav
in drugih kulturnih dogodkov. V studiu Multimedia v Zrečah že nastajajo
prvi posnetki in bodo še letos v kompilaciji z Joškovo bando na CD-ju
zagledali luč sveta.
Jure Vovk
Foto: J. Vovk

V soboto, 22. 12. 2012, ob 18. uri je Dekliška vokalna skupina KUD France
Prešeren iz Vojnika pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan pripravila zelo
prijeten koncert v kulturnem domu v Vojniku.
Dekleta, bivše učenke Osnovne šole Vojnik in nekdanje članice šolskih zborov,
so letos pripravila že drugi koncert, tokrat z božično vsebino. Repertoar so

Dekliška skupina

16. tradicionalni božični
koncert v Novi Cerkvi
Z izvedbo 16. tradicionalnega božičnega koncerta je Mešani cerkveni
pevski zbor z zborovodkinjo Darinko Stagoj popestril praznično kulturno
dogajanje v domačem kraju. Koncert je bil na štefanovo, ki je državni
praznik, torej 26. decembra, v župnijski cerkvi.
Najprej je prisrčno nastopil Otroški cerkveni pevski zbor pod vodstvom
Vesne Kotnik. Na klavirju jih je spremljala Urška Oprčkal.
V goste je bila povabljena Dekliška vokalna skupina Kulturno umetniškega
društva France Prešeren Vojnik, katere nekaj deklet je članic cerkvenega
zbora. Vodi jih Emilija Kladnik Sorčan. Zapele so dve pesmi, pri katerih sta
bili solistki Vesna Kotnik in Urška Oprčkal.
Svoj prvi nastop je odlično opravil Švoh oktet (»švoh« zato, ker jih je sedem),
katerega sestavljalo mladi pevci iz zbora z umetniškim vodjem Markom
Žibretom. Ob državnem prazniku so navdušili s pesmijo Slovenec sem.
Kot solistka je Mojca Kladnik odlično odpela del diplomskega nastopa iz
opere Rusalka.
Mešani cerkveni pevski zbor je prepeval ob spremljavi pianistke Natalije
Podogršek, citrarke Špele Majcen, harmonikarja Marka Žibreta ter
kitaristov Domna Gobca in Marka Škofleka.
Z božičnim venčkom je nastopala Urška Oprčkal, v refrenu pesmi pa so
se ji ubrano pridružili tudi pevci cerkvenega zbora.
Gospod dekan Alojz Vicman je vsem nastopajočim izrekel iskreno
zahvalo za celoletno sodelovanje pevskih zborov v župniji.
Tudi župan Benedk Podergajs je bil med obiskovalci koncerta; bil je
navdušen nad vsebinsko in kakovostno izvedbo koncertnega večera.
V čast domovine je mogočno zazvenela domovinska pesem Moja dežela.
Občinstvo je napolnilo župnijsko cerkev. Predsednik zbora Marko Zevnik

Umetniški vodja in dirigentka je Emilija Kladnik Sorčan.
pevke popestrile s pesmimi različnih držav. Pestrost ritmov in jezikov je dodala
svoj čar k vzdušju, ki so ga pričarale tudi z zanimivo dekoracijo in osvetlitvijo.
Članice skupine so Amadeja Belej, Janja Belej, Ana Hotko, Sara Gobec, Urška
Golob, Urška Jurgec, Urška Koželj, Urška Oprčkal, Vesna Kotnik, Špela Majcen,
Nina Podgoršek, Maja Srebočan, Nika Šaloven, Ana Marija Štante, Jožica
Štokovnik, Petra Vivod in Martina Zorko. Na klavirju jih je spremljala Natalija
Podgoršek, na kitari Martina Zorko, na flavti pa Maja Srebočan. S spremno
besedo je prireditev doživeto povezoval Filip Brezovšek.
Kot gostje koncerta so nastopili člani Okteta KarKar, ki ga v večini
sestavljajo bivši dijaki I. gimnazije v Celju. Njegov vodja je Uroš
Jurgec, ki je prav tako prve pevske izkušnje nabiral v šolskih zborih pri
Emiliji Kladnik Sorčan. Njihov nastop je bilo prijetno presenečenje in
dodatek k prijetnemu vzdušju večera.
Dekletom so za uspešno delovanje čestitali župan Beno Podergajs,
predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek in ravnateljica OŠ Vojnik Majda Rojc.
Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk

Svoj prvi nastop je odlično opravil Oktet Švoh.

Otroški cerkveni pevski zbor
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KULTURA

Čudovit koncert Dekliške
vokalne skupine KUD
France Prešeren iz Vojnika

KULTURA

se je zahvalil za tako lep obisk navzočim in z majhno pozornostjo obdaril
vse nastopajoče. Program sta povezovala Ana Hotko in Domen Gobec z
izbranim veznim tekstom Mateje Oprčkal.
S skrbno pripravljeno pogostitvijo članov mešanega cerkvenega zbora
za vse navzoče je bil zaokrožen prijazen praznični večer, v katerem sta se
ob glasbi združila povzdignjeno doživljanje oznanila o miru in božjem
otroštvu ter ljubezen do naše domovine.
Nasvidenje ob letu osorej!


Špela Oprčkal

Koncert kvartet

3. Božični koncert vojniških
zborov in solistov
V sredo, 26. 12. 2012, so ob 16. uri v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku
zazvenele čudovite melodije v pozdrav božičnemu času in prazniku
naše domovine.

Dekliška vokalna skupina KUD France Prešeren Vojnik pod
umetniškim vodstvom Emilije Kladnik Sorčan
prazničnega vzdušja še v župniji Nova Cerkev. S svojimi glasovi so dekleta
ob spremljavi treh instrumentalistk iz svojih vrst predstavile repertoar
pesmi, katerega glavna nit je bil božič po svetu v različnih jezikih in zvrsteh.
Da pa so bile le-te in božična zgodba bližji nam poslušalcem, je poskrbel
Marko Žibret, ki je vodil prireditev ter s čudoviti verzi pletel niti tega večera.
“Gjejte, trije kralji v lepi zlati halji” ... In res so prišli z blagoglasnim petjem,
naznanil jih je mogočen glas trobente. To so bili fantje vokalne skupine
In spiritu, gosti večera pod vodstvom domačina Davida Preložnika. Obe
vokalni skupini z lepim mladostnim stasom in glasovi sta v pesmi združili
svojo mladostno energijo in skupaj zapeli staro božično pesem.
Na koncu pa so vsi zbrani v cerkvi še zapeli najlepšo božično pesem Sveta
noč, s katero smo polni novih vtisov zaključili minule božične praznike in
koncert ter se navdali z elanom za novo leto 2013.
In niti so se spletle v čudovite spomine, ki se usedejo globoko v srce in
želje po novem snidenju z vojniškim mladežem. Da bi glasbene niti pletli
mladi še naprej in jih skrbno barvali s paleto mavričnih barv ...
Špela Oprčkal
Foto: Jure Vovk

Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik
Že tretje leto zapored je bil organiziran božični koncert, na katerem so letos
sodelovali Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik pod vodstvom
Emilije Kladnik Sorčan, Mešani cerkveni pevski zbor svetega Jerneja Vojnik
in Mešana pevska zasedba Forte pod vodstvom Tomaža Marčiča, ki je ob
pomoči domačega župnika organiziral koncert, kvartet Glasbene šole
Celje Gašper in Matic Marčič ter Izak in Luka Ravnak, Simon Jager in Jaka
Marguč na orglah ter Filip Brezovšek na klarinetu. Sodelujočim je čestital in
se za lepo doživetje zahvalil župnik Anton Perger.
Čudoviti prostor farne cerkve je bil razsvetljen v božičnem čaru, ob strani
so nas pozdravljale jaslice, pevci pa so ubrano prepevali pesmi, ki so
božale dušo. »Piko na i« so dodali solisti na svojih inštrumentih. Bilo je
resnično posebno božično vzdušje in doživetje.
Milena Jurgec

Ponovitev božičnega koncerta

Dekliška vokalna skupina
KUD France Prešeren Vojnik
Na dan Gospodovega razglašenja, ki je nam bolj znan kot praznik svetih
treh kraljev, so pevke Dekliške vokalne skupine KUD France Prešeren Vojnik
pripravile ponovitev božičnega koncerta v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.
Pod umetniškim vodstvom Emilije Kladnik Sorčan so obogatile doživljanje
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Moški pevski zbor

Adventno petje moškega
pevskega zbora KUD France
Prešeren Vojnik
Peli so v katedrali sv. Avguština, katedrali sv. Štefana SPC srca Jezusovega
in v Operi na Dunaju.
Člani pevskega sestava, kot je moški pevski zbor, ki šteje 36 pevcev,
si zagotovo prizadevajo, da bi bilo njihovo druženje sestavljeno tudi
z raznimi nastopi na različnih prireditvah, krajih in ob veselih ter tudi
žalostnih trenutkih.
V nedeljo, 9. decembra 2012, se je na presenečnje in veselje meni in
vsem ostalim pevcev moškega pevskega zbora KUD France Prešeren iz
Vojnika uresničila dolgoletna želja.
Vsak zbor si pač v okviru svojega kulturnega pevskega udejstvovanja želi
nastopati, morda tudi na mestih, ki so običajno nedosegljiva amaterskim
zborom. To leto smo imeli željo, da bi sodelovali na adventnem petju –
mednarodni pevski prireditvi zborov v mestni hiši, ROTOVŽU, na Dunaju.
Priprave so zato potekale v tej smeri, vse do trenutka dokončne prijave, kar
je pomenilo, da nas sploh uvrstijo na seznam zborov brez kakršnih bonitet iz
tega naslova. Prijavnina je bila precej visoka, in sicer 1200 €. V nadaljevanju pa
je sledil še dodaten hladen tuš, saj bi nam za strošek petja (30-minutni nastop
v mestni hiši, nastop v domu upokojencev, družaben večer in zaključek )
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organizator izstavil še račun za poravnavo teh stroškov v višini dodatnih 95 €
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Raid Wahibi

Gospodarstvo - komunala

MEDOBČINSKI INŠPEKTOR

KULTURA

Pester mozaik dogajanja
V dvorani Kulturnega doma Vojnik je v torek, 18. decembra 2012, potekal tradicionalni županov novoletni
sprejem, na katerega so vabljeni vsi, ki na kakršenkoli način pomagajo soustvarjati pester mozaik
dogajanja v občini Vojnik. Praznični program sta popestrili Vokalna skupina In spiritu ter Mladinski
orkester I. gimnazije v Celju pod vodstvom Tomaža Marčiča s solistkama Mašo Malgaj in Mojco Žerjav.

Vokalna skupina In spiritu ter Mladinski orkester I. gimnazije v Celju pod
vodstvom Tomaža Marčiča s solistkama Mašo Malgaj in Mojco Žerjav.
Slavnostni govornik župan Benedikt Podergajs se je uvodoma zahvalil
vsem, ki se trudijo za skupno dobro in napredek. »Izrekam vam velik in
iskren hvala! Brez vas, brez povezovanja in skupnega truda leto 2012
ne bi bilo tako uspešno, kot je. Vsak predstavlja svojo vejo, vejico na
našem občinskem drevesu. In to drevo vedno sili navzgor in najde pravo
pot,« je župan poudaril in izpostavil, da vsi ti posamezniki za svoje delo
niso plačani. »Naj gre naprej bolj dobrohotno, bolj povezovalno in bolj
skupaj,« je še zaključil svoje misli za leto 2013.
Ob tej priložnosti sta tudi letos župan Beno Podergajs in predsednik
Športne zveze občine Vojnik Peter Oprčkal podelila priznanja najuspe
šnejšim športnikom v občini v letu 2012. Z močno voljo, številnimi odre
kanji, veliko truda in samodiscipline in vsakodnevnimi treningi so številne
uspehe dosegli atletinja Tija Ocvirk, mladi skakalci Smučarskega društva
Vizore Ana Vranc, Timi Zajc, Luka Robnik, Špela Mastnak ter Tiven Grum,

Nastopajoči so pripravili zanimiv praznični program.
rokometaš Matic Suholežnik, smučarka Saša Brezovnik, judoist Marko
Žgajner, plavalec Aljaž Guzej in košarkaš veteran Marjan Oprčkal.
Atletinja Tija Ocvirk - državna
prvakinja v teku na 600 m v kategoriji
U12 in državna prvakinja v štafeti
4 x 200 m v kategoriji U14. Tija je
12-letna atletinja, članica Atletskega
kluba Kladivar Celje. Atletiko trenira
od petega leta. Lansko leto je bilo,
kljub temu da je prestopila v višjo
kategorijo in celo sezono tekmovala
s
starejšimi deklicami, zanjo zelo
Mlada atletinja dosega
uspešno.
Osvojila je tudi drugo mesto
odlične rezultate.
za prvenstvo Slovenije v Kopru, prav
tako v štafeti 4 x 200 m. V uličnem teku za prvenstvo Slovenije je dosegla 1.
mesto, v državnem šolskem ekipnem prvenstvu pa 2. mesto.

Mladi smučarski skakalci

Župan Benedikt Podergajs: »Izrekam vam velik in iskren hvala!
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Ana niza izjemne rezultate.

Ana Vranc - državna prvakinja v kate
goriji deklice do 9 let. Ana je svojo pot
v smučarskih skokih začela šele pred
dobrim letom, stara pa je šele 8 let. Ana
je v poletni sezoni nastopila v kategoriji
cicibank do 9 let ter v slovenskem
pokalu in štajersko-koroški regiji na
koncu osvojila skupno drugo mesto.
Preizkusila se je tudi v mednarodni
konkurenci in v pokalu Alpe – Adria
osvojila skupno tretje mesto.

Špela Mastnak - državna
prvakinja v smučarskih
skokih za cicibanke.

Luka Robnik - 1. mesto za slovenski pokal v štajersko-koroški regiji. Luka je
svojo pot v smučarskih skokih pričel pozimi leta 2010/2011. Svoj potencial kaže z
doseganjem odličnih rezultatov od prvega dne njegove športne poti. V poletni
sezoni 2012 je Luka v kategoriji dečkov do 12 let na državnem prvenstvu osvojil
drugo mesto. V skupni razvrstitvi za slovenski pokal je prav tako osvojil končno
drugo mesto. Bil je tudi član zmagovalne ekipe, ki je na otroškem svetovnem
pokalu za otroke premagala celotno svetovno konkurenco.
Špela Mastnak - državna prvakinja v smučarskih skokih za cicibanke in
končno 1. mesto na mednarodnem pokalu Alpe - Adria. Špela je svojo pot
v smučarskih skokih pričela pozimi leta 2010. Lani je v skupnem seštevku
pokala štajersko-koroške regije za deklice do 11 let osvojila končno
drugo mesto. Na poletnem državnem prvenstvu je v svoji kategoriji
osvojila peto mesto, čeprav je nastopala z leto starejšimi dekleti.

Tiven je državni prvak v
nordijskem rolkanju.

Matic s trudom in močno voljo
dosega izjemne rezultate.

Saša ima visoke cilje.

konkurenci. Lanska sezona v celoti gledano je bila zanjo zelo uspešna. Že
na samem začetku se je kvalificirala na 1. zimske olimpijske igre za mlade,
ki so potekale januarja v Innsbrucku. Poleg omenjenih olimpijskih iger
je nastopila še na 42 drugih tekmah različnih rangov širom po Evropi,
osvojila pokal mlajših mladink ter postala kar štirikrat državna prvakinja.
Judoist Marko Žgajner – 1. mesto med člani na mednarodnem turnirju
za pokal Kopra ter 1. mesto med člani na mednarodnem turnirju za pokal
Zeltwega. V lanski sezoni je Marko osvojil tudi 5. mesto na državnem
prvenstvu med člani ter 5. mesto na Pohorskem bataljonu. Na tekmovanju za
Baumgartnerjev pas je med člani dosegel 3. mesto ter 3. mesto na državnem
prvenstvu med mlajšimi člani. Marko se je udeležil tudi mednarodnega
turnirja za pokal Zagreb, kjer je med člani dosegel odlično tretje mesto.
Plavalec Aljaž Guzej - državni
prvak v daljinskem plavanju na 5
kilometrov na Šmartinskem jezeru.
Aljaž je član Plavalnega kluba
Neptun Celje in je kot kategoriziran
plavalec registriran pri Plavalni
zvezi Slovenije. Aljaž je vzljubil
plavanje že v osnovni šoli. Danes
Aljaž trenira vsak dan, zjutraj pred
pričetkom pouka in popoldan. Letos
Aljaž je vzljubil plavanje že v
je še posebej ponosen na osvojeno
mladih letih.
3. mesto na zimskem državnem
prvenstvu Slovenije na 100 m delfin ter doseženo 3. mesto na letnem
odprtem absolutnem prvenstvu Slovenije na 800 m. Prav tako je Aljaž
prejemnik priznanja za doseženo 2. mesto na 100 m delfin, ki ga je
dosegel na letnem državnem prvenstvu Slovenije.

Tiven Grum - državni prvak v
nordijskem rolkanju in 1. mesto
v poletni sezoni 2012 v štajerskokoroški regiji v kategoriji dečki do 9
let. Tiven je svojo pot v smučarskih
skokih pričel pozimi leta 2012,
torej šele pred nekaj meseci. V
poletni sezoni je že nastopil v
mednarodnem pokalu Alpe - Adria
in zasedel končno osmo mesto.
Rokometaš Matic Suholežnik državni prvak v okviru Rokometnega
klu
ba Celje Pivovarna Laško v kate
goriji kadeti. Med vidnejše dosežke
spadajo tudi kvalifikacije za evropsko
prvenstvo s slovensko rokometno ka
de
tsko reprezentanco, osvojeno 5.
me
sto na evropskem prvenstvu v
Avstriji ter 2. mesto na mednarodnem
turnirju v Katarju. Matic je bil tudi
član zmagovalne ekipe kadetov na
mednarodnem turnirju na Madžarskem
ter mednarodnem turnirju v Švici.
Smučarka Saša Brezovnik – 1.
mesto na državnem pokalu mlajših
mladink. Saša je v sezoni 2011/2012
osvojila tudi 1. mesto na državnem
prvenstvu v slalomu, v kombinaciji,
superveleslalomu kot tudi v
superkombinaciji. Sezona 2011/12
je bila Sašina druga sezona v FIS

Marjan je član slovenske
veteranske ekipe.

Košarkaš veteran Marjan Oprčkal
- član veteranske ekipe slovenske re
prezentance v košarki, ki je na evro
pskem prvenstvu zasedla prvo mesto.
Marjan je član slovenske veteranske
ekipe v košarki, ki je julija lani v Litvi
zmagala na evropskem prvenstvu.
Marjan je z veseljem sprejel priznanje,
nagrade pa ni odnesel domov, pač pa
jo je za vzpodbudo in motivacijo pri
športnih aktivnostih podaril najmlajši
sekciji Košarkarskega kluba Vojnik.
Tjaša Podergajs
Foto: Matjaž Jambriško

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Timi Zajc - državni prvak v kategoriji
dečki do 13 let. Timi je od prvega dne
svoje športne poti matador smučar
skega društva, saj je praktično na vsaki
tekmi uvrščen na najvišjo stopničko.
Timi je lani postal skupni zmagovalec
slo
venskega pokala in zmagovalec
v štajersko-koroški regiji v kategoriji
dečki do 13 let. V poletni sezoni 2012
je Timi na mednarodnem tekmovanju
na posamični tekmi osvojil drugo
mesto ter bil član zmagovalne ekipe,
ki je premagala celotno svetovno
konkurenco.

OSEBNOSTI

Občani, ki sežejo čez planke:

S prihodom v Vojnik se mu je
spremenil svet
»V Vojniku imamo ves luksuz, ki si ga človek lahko zamisli,« trdi Damjan Pintar, dolgoletni direktor
Uniorjevega Programa Turizem, ki se seli na vrh Olimpijskega komiteja Slovenije.
sem videti to tekmovanje, zato sem štopal do Celja. Ustavil mi je atlet
Dušan Prezl, ki je skakal v višino. 'Pokovc' kot sem bil (celo klicali so me
Mali), sem se takrat odločil, da bom skakal v višino. Ko sem to željo povedal,
me niso jemali resno, ampak so me - kot vse majhne - poslali 'lavfat'. A sem,
ne v sklopu treningov, sam začel skakati v višino. Prišla je mini olimpijada,
kjer sem kot pionir v finale prišel s preskočenimi 135 centimetri. Nato so
tudi najboljši, tisti, ki so skočili 140, začeli izpadati, sam pa sem takrat skočil
145 centimetrov. Takrat sem dokazal sebi in drugim, da zmorem vse. Od
takrat naprej ni limitov. To je zame še vedno najpomembnejše tekmovanje
vseh časov, pa čeprav sem kasneje kot član AD Kladivar v različnih atletskih
disciplinah dobival medalje po Jugoslaviji.«

Sanjal o Olimpijskih igrah
Kot vsak športnik je tudi sam sanjal, da bi kdaj lahko šel na olimpijske igre.
»Če ne drugače, da bi tam delal ali bil s tem kakorkoli povezan. Zato pred
leti, ko se je prvič pokazala priložnost, da bi lahko delal v Olimpijskem
komiteju Slovenija, nisem niti za sekundo razmišljal. Pa čeprav sem bil v
Uniorju že pomočnik direktorja Programa Turizem.«

S plantažo cimeta

Salt Lake City 2002
Ste se kdaj vprašali, zakaj imamo sredi Vojnika squash center? Ste vedeli, da je
Vojnik bil pravzaprav sedež Squash zveze Slovenje? Nenazadnje, ste vedeli, da
gre zasluga za to Damjanu Pintarju, Vojničanu in uradnemu začetniku squasha
v vzhodni Evropi? Tudi jaz ne. Pintar je pač tiste vrste človek, ki mu šport teče
po žilah. Tako ali drugače. Zadnja leta je sicer bolj uveljavljena »drugačna«
pot. Ne le da je »poglavar« smučarskega centra na Rogli, pa Krvavca in
Term Zreče, je predsednik Zbornice gorskih centrov, podpredsednik
Evropskih smučarskih središč, obenem pa aktiven član posebne delegacije
Mednarodnega olimpijskega komiteja, kjer je zadolžen za prenašanje dobrih
športno-marketinških praks v države, ki zaprosijo za tovrstno pomoč.

Tudi ko se je leta 2007 vrnil v Unior, vezi z Olimpijskem komitejem, sicer
mednarodnim, ni pretrgal. Zanje je delal na način, da je v petek popoldan
sedel na letalo ter se v nedeljo zvečer vrnil domov. Če so bili projekti
obsežnejši, pa je zanje žrtvoval svoj dopust. Njegov krog prijateljev in
znancev se je posledično z leti močno razširil. Nenazadnje je najbrž edini
Vojničan, ki se je rokoval s katarskim emirjem. Prav zavoljo prijateljev je med
drugim tudi prvi Slovenec, ki ga poznam, da ima na Šrilanki plantažo cimeta.
»To smo bolj za hec družinsko investirali. Tam je namreč zemlja relativno
poceni. Naše sadike sicer še niso obrodile, čez kakšni dve leti se nadejamo
prvih kilogramov, čez nekaj let pa naj bi pridelali do 400 kilogramov cimeta.«

Ključen učitelj telovadbe
Vse našteto je tudi razlog, da ga v domačem Vojniku ne srečate prav
pogosto. Je pa prav ta kraj z velikimi črkami zapisan v njegovem srcu. »Meni
se je svet spremenil, ko sem kot otrok s starši prišel v Vojnik. Pravzaprav mi
ga je spremenil učitelj telovadbe, gospod Škoberne. Takrat mi je skozi šport,
skozi podajanje njegovega pogleda na življenje odprl oči, da sem videl, da
človek zmore vse. Prej sem bil v sivem povprečju, on me je motiviral, da
sem se preizkusil, kaj lahko naredim iz sebe,« pripoveduje Pintar. Ključni
dogodek v njegovem življenju so bile balkanske atletske igre v Celju. »Želel
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Mediteranske igre Almeria

Hamad bin Khalifa al-Thani - Pintar

Pije svojo vodo
Svetovljanski sogovornik kljub vsemu nikoli ne pomišlja, da bi si dom ustvaril
kje drugje. Niti na Rogli, kjer ima vrtiček, zeliščni vrt in še kaj, ne. »Rad se
sprostim s fizičnim delom, razen teka in smučanja nimam časa za kaj drugega,
zato sem rad največ časa v naravi,« opisuje svojo agrarno angažiranost in
se obenem pohvali s kilogrami pridelanega krompirja, »tonami« radiča in
kartoni posušenega čaja. Celo vodnjak ima svoj. Vodo z Rogle redno vozi tudi
domov v Vojnik. »Samo to vodo pijem. Kot tudi samo svoj čaj.« Kaj po vsem
tem ga še veže na Vojnik? »Domačo občino jemljem kot najlepši turistični
kraj. Ko pridem tja, imam svoj mir, blizu imam gozd, pravzaprav ves luksuz,
ki si ga človek lahko zamislil, od zdravstvenih storitev, do šole, kmalu bo še
lepa telovadnica, do športnih objektov. Pa še jezero, ki je vrhunsko urejeno, je
zdaj blizu. Blizu je tudi Zdravilišče Dobrna, pa Rogla in Terme Zreče. Tega, kar
imamo mi, nima nihče. Takšne pogoje, kot jih imamo mi, jih ni. Pa sem marsikaj
že videl. V Vojniku uživam, imam dobre sosede, živim v mirnem naselju. Res
pa v domačem kraju nisem aktiven. Mogoče me sploh ne poznajo. Sicer pa
pravijo, da ti vrednost raste s kvadratom oddaljenosti od lastnega doma.«
Njegova vrednost je v Zrečah krepko zrasla. Kvali- in kvantitativno. »Veliko časa in
energije sem dal v to firmo. Na koncu je pomembno, da takrat, ko delaš, v tem
uživaš, da imaš poštene odnose z ekipo, da se dobro počutiš. To je pri meni bilo,«
ocenjuje svoje delo v Zrečah, ki ga s težavo zapušča. A kot je pravilo v njegovem
življenju, na koncu vedno pretehta ljubezen do športa. Zato se hkrati s slovesom
od Uniorja veseli vrnitve, tokrat na vrh Olimpijskega komiteja Slovenije.
Rozmari Petek

Mednarodni projekt

OŠ Vojnik sodeluje v
Comeniusu
V Comenius kot podprogram programa vseživljenjskega učenja, ki je
osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja, je
vključena tudi OŠ Vojnik.
Program Comenius pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh
udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja do konca višje
srednje izobrazbe ter zavode in organizacije, ki izvajajo izobraževanje.
Skozi program se zasleduje cilje, pri katerih gre za razvijanje znanja in
razumevanja raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter njene vrednosti
med mladimi in izobraževalnim osebjem.
Comenius skozi aktivnosti usmerja mlade pri pridobivanju temeljnih
življenjskih spretnosti in kompetenc za življenje, ki so potrebne za njihov
osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.
Vodja tega programa na OŠ Vojnik je Gregor Rojc.

“V četrtek, 6. 12. 2012, smo se Adam, Maja, Urška in jaz v družbi gospe
Šarlah in gospoda Rojca ter našega voznika gospoda Wahibija odpravili
na pot proti Znojmu na Češkem. Vožnja je bila prijetna, ustavili smo se
tudi na zanimivem postajališču tik pred Dunajem. Medtem pa so se na pot
odpravili tudi naši prijatelji folkloristi. Kmalu smo prišli v Znojmo, češko mesto,
tik ob avstrijski meji, kjer nas je pričakal tudi sneg. Najprej smo odšli v šolo,
kjer smo se v delavnicah pridružili prijateljem iz drugih držav. Okraševali smo
piškote, peli češke pesmi in plesali na ritme češke polke. Potem so skupaj
z ravnateljico Majdo Rojc in gospo Kralj priplesali še premraženi in lačni
folkloristi. Potešili so lakoto in kasneje smo si skupaj ogledali krasen hotel.“
Naslednji dan smo se prebudili že zelo zgodaj zjutraj, kajti z avtobusom
smo se odpravili proti Pragi. Ogledali smo si znamenitosti češkega glavnega
mesta, se sprehodili čez reko Vltavo in se malo pozabavali po ulicah. Zvečer
smo se utrujeni odpravili nazaj proti hotelu in po večerji kmalu zaspali.
Tretji dan je bil naš zadnji dan na Češkem. Opravili smo dogovorjene
predstavitve. Najprej sta Urška in Maja predstavili Slovenijo, nato jaz našo
šolo in na koncu smo vsi v angleščini in nemščini predstavili še decembrske
običaje v Sloveniji. Nato so naši folkloristi s petjem in plesom ponovno
poskrbeli za zabavo. Svoje običaje so nam v bližnjem parku pokazali tudi
domačini. Kljub temu da je bilo zelo mrzlo, je bila predstavitev zanimiva in
lepa. Pogreli smo se v šoli, kjer smo počakali do zaključne prireditve. Pred
starši tamkajšnjih otrok in predstavniki mesta smo poleg otrok iz Slovaške,
Turčije, Poljske in Češke imeli še zadnjo predstavitev. Folkloristi so jo opravili
več kot odlično; gledalcem smo postregli še s potico in domačimi piškoti.
Izkušnja na Češkem je bila v vseh pogledih pozitivna. Stkala so se nova
prijateljstva, spoznali smo nove kulture in način življenja vrstnikov drugih
držav, pri tem pa se zelo zabavali. Poslovili smo se z obljubo, da se
ponovno vidimo maja na Poljskem.”
O sodelovanju na projektu je nastal kolaž dogodkov v obliki video zapisa, ki si
ga lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=r8g_tVTRl2w
Lidija Eler Jazbinšek
foto: Simona Šarlah
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Vodilo tega projekta je stremenje k izboljšanju kakovosti in povečanju
obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje
kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje
učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin,
povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter
izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave.
Ti cilji se uresničujejo tudi z različnimi srečanji, ki se jih udeležujejo
partnerji projekta.
V šolskem letu 2012/13 sta v Znojmu na Češkem potekaIi že dve takšni
srečanji. Uvodno srečanje projekta Comenius, kjer so se postavili temelji
za nadaljnje sodelovanje, se je odvijalo od 11. do 15. oktobra 2012.
O drugem srečanju v Znojmu, ki je bilo od 6. do 9. decembra, pa je
učenec Tilen Dobovičnik zapisal:

ŠOLSTVO

Vrtec Mavrica Vojnik

Čarovnica Mica je poskrbela,
da smo se imeli lepo
Ves december nam je Mica nagajala s svojimi vragolijami. Najprej je za
začudenje poskrbela z velikim kovčkom, katerega nam je ponoči na
skrivaj postavila v igralnico.

Mladost in modrost

Čarovnica Mica med otroki
Z velikim zanimanjem smo odprli kovček, v njem pa je bilo le pismo, v katerem
nam je Mica sporočila, da bi želela ves mesec z nami deliti presenečenja,
čudenja, veselje in doživetja. In res je bilo tako. Vsak dan nam je pripravila
presenečenje. Včasih z ustvarjanjem, drugič s pesmijo ali s plesom. Največje
presenečenje pa je bilo 18. 12. 2012, ko je kar sama prišla med nas. Vesela je
bila, ker smo ves mesec pridno čarali. Bili smo pravi čarovniki - s čarovniškimi
imeni, palicami in čarovniškim praškom. Presenetila nas je s palačinkami in
čarovniškimi namazi ter čudežnimi napoji. Kuhala je in pekla, pela in plesala
ter se z nami veselila. Vsi smo bili srečni, starši in otroci. Vesela pa je bila tudi
Mica, ki se je od nas poslovila: »Čiri biri bu, vidimo se naslednje leto, hvala
vam za lep mesec december, vaša Mica.«
Irena Fevžer

Staro in mlado

Ko si sežeta v roke
mladost in modrost
Življenje se spreminja, z njim pa tudi mi, naša okolica, otroci, narava.
Želimo si, da bi nam bilo lepo, in življenje nam ponuja veliko možnosti
obogatitve, ki jo lahko sprejmemo ali pa spregledamo. Ni naključje, da
smo sosedje z oskrbovanci Špesovega doma in da ob naših razigranih
trenutkih srečamo tamkajšnje oskrbovance, ki nam velikokrat namenijo
prijazno besedo ali nasmeh, ko na trenutke nemočno obstojijo in
opazujejo iskrivost otrok. Začutili smo, da smo povezani in da se moramo
naučiti bivati, sobivati in privzgajati otrokom vrednote spoštovanja in
sprejemanja različnosti ter da so ti ljudje zakladnica znanja in topline. V
tem letu bomo naše sodelovanje še obogatili in nadgradili.
Vsak mesec obiščemo slavljence, ki praznujejo rojstni dan, in jim podarimo
skromna darila, ki nastanejo pod našimi drobnimi prstki. Velikokrat po
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razbrazdanih licih steče solza sreče, ko mala otroška dlan stisne utrujeno,
zgarano roko in izreče preprosto, vendar iz srca izrečeno voščilo.
V mesecu decembru smo prisluhnili pravljici, ki nam jo je pripovedovala
babica v pravem pomenu besede, in ni bilo lepšega, kot sedeti ob
toplem ognjišču, prisluhniti lepoti pravljice, ki nas je očarala, in skupaj
ustvarjati novoletne voščilnice.
Ker pa mora decembra tudi zadišati po piškotih, smo na obisk povabili
gospo Marico, ki nam je pomagala pri peki. Zaupala nam je, kako je
preživljala svoje otroštvo.
Ob vsem tem razvijamo pozitiven odnos in presegamo predsodke in
stereotipe do starejših. Otroci ob tem spoznavajo, da so odnosi med
starejšimi in mlajšimi soodvisni.
Lidija Eler Jazbinšek

Vrtec

Praznični december v enoti
v Šmartnem v Rožni dolini
December je mesec obdarovanj, druženj, lepih misli in želja. Zaznamujeta
ga praznika, ki nam vsem veliko pomenita.
Delček tega vzdušja smo želeli deliti s starši, zato smo jih po predstavi,
kjer smo pripravili pevsko točko, povabili, da se nam pridružijo na čajanki.
Že dopoldne smo pripravili vse potrebno (pecivo, pogrinjke, čaj …).
Starše smo sprejeli ob soju svečk, ki so krasile in osvetljevale pot v našo
igralnico. Večer smo si popestrili s prijetnim klepetom in druženjem.
Sonja Jankovič

V zadnjih dneh prazničnega decembra smo se skupaj z otroci razveselili
obiska Božička, Dobre Vile in nagajivega Škratka.
V zadnjih dneh prazničnega decembra smo se skupaj z otroci razveselili
obiska Božička, Dobre Vile in nagajivega Škratka. Ob pričakovanju
slavnostnega obiska smo se oddelki prvega starostnega obdobja zbrali
v športni igralnici vrtca in si s prepevanjem pesmi krajšali čas. Ob vstopu
Božička in spremstva je kar zavreščalo - vzkliki navdušenja in tu in tam kakšna
solzica strahu. Najbolj pogumni otroci so Božička pospremili po igralnici, ga
povlekli za hlačnice in brado ter se veselo smejali ob norčijah nagajivega
Škrata, ki je izmuznil bombone. Božiček nam je zaupal, da nas je celo leto
opazoval in nam zaupal, da smo bili prav vsi celo leto veselo nasmejani,
malo nagajivi in zelo pogumni. Za vsa ta dobra dejanja smo bili nagrajeni
z bonboni, ki so kar hitro izginili iz globoke košare. Božičku in njegovima
prijateljema smo zapeli nekaj pesmi, skupaj porajali in zaplesali, nato pa
pohiteli vsak v svojo igralnico, kjer so nas čakala čudovita presenečenja. Vsak
oddelek je tudi v letošnjem šolskem letu ob zaključku koledarskega leta
prejel igrače, primerne starosti otrok in potrebam skupine.
Otroški smeh in veselje sta nekaj najlepšega, kar ti lahko polepša dan, in
pričarati nasmeh na obraze naših najmlajših otrok je bilo tisto, kar nas je
kljub težkim časom popeljalo v prihajajoče praznike. Strokovni delavci
Vrtca Mavrica Vojnik smo s skupnimi močmi in nato vsak v svojem
oddelku skupaj z otroki doživljali čar prazničnega decembra.
Katja K. Grosek

materialov, s katerimi smo okrasili skupno novoletno jelko in prostore
vrtca, oblikovali smo kokosove kroglice ter izvedli skupno čajanko,
kjer smo se posladkali s pripravljenimi kokosovimi kroglicami ob
čaju in ob glasbi. Prepevali smo praznične pesmi in pesmi o zimi,
prisluhnili pravljicam, katere so nas popeljale v čarobni praznični
čas. Otroci najstarejše skupine so si v KD Vojnik ogledali še lutkovno
predstavo z naslovom »Medvedje sanje«.
Vsak oddelek je izvedel srečanje otrok in staršev s prazničnim pridihom.
V oddelku najmlajših in sredinčkov smo igralni večer popestrili z igro
v različnih igralnih kotičkih, kjer je igra potekala v interakciji s starši ter
drugimi vrstniki, v ustvarjalnih delavnicah smo razvijali svojo domišljijo
in ustvarjalnost ob izdelovanju škratkov ter posadili božično žito v
praznično okrašenih lončkih, katere so otroci odnesli domov. V oddelku
otrok najstarejše skupine, ki domujejo v prostorih stare šole, pa so skupaj
s starši izdelovali praznične okraske, s katerimi so okrasili novoletno jelko
v svoji igralnici. Starše smo razveselili tudi z voščilnicami.
Najlepše darilo otrokom pa je bil obisk Božička, ki je s svojim škratom in dobro
vilo še posebej popestril prihod božičnega časa. Obdaril nas je s prijaznimi
besedami, nasveti ter s sladkostmi, ki jih prinesel v košari. Presenetil nas je
tudi z darili pod božičnim drevesom, katere smo nestrpno razvijali.
Vzgojiteljica Klaudija Lubej, Enota Frankolovo

Obisk članic
Društva Talon v stari šoli
Društvo Talon deluje na Frankolovem in njihov osnovni cilj je ohranjanje
kulturne dediščine. Že kar nekaj let z njimi uspešno sodelujemo; tudi
članice tega društva nam vsako leto s svojim obiskom popestrijo enega
izmed decembrskih dni.

Praznični december v vrtcu
v Frankolovem
December je čas pričakovanj in obdarovanj, čas Miklavža, Božička in
dedka Mraza, katerih se posebej veselijo otroci.
V želji, da bi otroci najlepše doživeli praznično decembrsko vzdušje,
smo za to poskrbeli tudi strokovni delavci vrtca z izvedbo dejavnosti
v posameznih oddelkih in ob skupnem druženju otrok vseh treh
oddelkov v naši enoti. Izdelovali smo praznične okraske iz različnih

Otroci so bili veseli obiska.
Vedno nam pripravijo presenečenje, in sicer tako, da skupaj dokončno
izdelamo kakšno igračo. Naredili smo si že npr. leseno vrtavko, pa
lesenega možička, punčko iz volne, vrtljivi gumbek in papirnato ptičko.
Letos so s seboj prinesle vse potrebno za izdelavo snežaka iz stiroporja,
ki so ga otroci potem lahko odnesli domov. Poskrbele so še za mlajše
otroke v sosednjem vrtcu in jim snežake pripravile kar same.
Tokrat smo jim presenečenje pripravili tudi mi – dramatizacijo po zgodbi
Zrcalce avtorja Grigorja Viteza. Takšno sodelovanje si želimo še naprej.
Praznični december v enoti v Frankolovem

Dušanka Krajnčan in Andrej Tojnko
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Praznični december z
Božičkom, Dobro Vilo in
nagajivim Škratom
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Vrtec Mavrica Vojnik

Gibanje pri
predšolskem otroku
Današnji življenjski ritem nas vedno bolj utesnjuje v zaprte prostore,
velikokrat s slabim zrakom. Velik delež otrok, ki začnejo dan z vožnjo do
vrtca, nadaljujejo s 4- do 6- ali 7-urnim bivanjem v vrtcu, kateremu sledijo
vožnje na popoldanske aktivnosti ali igrice za domačim računalnikom,
dan pa zaključijo z gledanjem televizije.

Zimske radosti na snegu
Življenjski vzorec postaja stereotip z vse manj radosti in svobode in
predvsem tudi z vse manj gibanja, predvsem tistega v naravi. Zato v naši
skupini skrbimo za vsakodnevno gibalno aktivnost. V naše dejavnosti
dnevno vključujemo gibanje na prostem, kamor sodijo sprehodi, tek in
druge elementarne igre, ki se izvajajo na varnih mestih v okolici vrtca
ali na terasi. Prav tako smo veselili zimskih radosti na snegu. Izdelujemo
snežene može ter snežene zajčke (junak iz pravljice), opazujemo sledi
naših čevljev, odtise rok, telesa (angelčki). Pri igri na snegu uporabljamo
še lopate, vedra, modele avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, v
katere napolnimo sneg ter zmodeliramo snežne avtomobile in druga
vozila. Med dejavnostmi, ki potekajo v notranjih prostorih vrtca, se
poslužujemo t. i. gibalnih minut, kjer opravimo lažje raztezne in krepilne
vaje. Gibalne minute so lahko tudi sprostilne vaje, kjer se otroci umirijo in
učinkovitejše nadaljujejo z načrtovanimi dejavnostmi.
Anja in Petra

razvije zaupanje vase in v nas. To je obdobje, ko nastajajo odločilne
čustvene navezave, ki so pomembne za vse življenje. Ko otrok uspe
zgraditi zaupanje, je pripravljen za druge pomembne čustvene odnose v
življenju, na zanimiva življenjska odkritja in doživetja.
Na poti otrokovega razvoja je izjemnega pomena sodelovanje vseh, ki
živimo z njim. Vsi skupaj lahko spodbujamo njegov razvoj in smiselno
omejimo oz. postavimo meje samovoljnosti. Načinov otrokovega
odzivanja na zahteve in pričakovanja okolja je več, odvisni so tudi od
njegovega temperamenta, nanje pa močno vplivajo tudi odzivi odraslih
in splošen sistem vzgoje.
Ker je najpomembnejša naloga predšolskega obdobja pridobiti osnovno
socialno samostojnost v skupini vrstnikov, je tako zelo pomembno, da
starši redno spremljate otrokov razvoj. Strokovni delavci si v dobro otrok
želimo odkritega, sprotnega, sodelovalnega odnosa, zato sproti spremljamo
otrokovo pot in se skrbno pripravimo na poglobljene pogovore. Tukaj smo,
da se z vami pogovorimo tudi o stiskah in bojaznih, pred katere prihajate.
Na voljo smo vam s svojimi izkušnjami in znanjem, kajti »otrok je od vsega
začetka bitje s čisto svojimi lastnostmi. /…/ V življenje stopa včasih z
negotovimi koraki, zadržanimi od strahu pred neznanim, drugič odločno in
samozavestno. Zahtevno in glasno posega v svoje okolje ali pa se mehko in
molče upogiba pod njegovimi pritiski« (dr. Martina Žmuc-Tomori).
Ker vedno izhajamo iz otroka in družinske situacije, so tudi naše
odločitve lahko zelo individualne, vedno pa je v ozadju njih strokovni
premislek in prizadevanje za ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj
otroka. Vsaka razvojna stopnja pred otroka postavlja svoje zahteve, ki jih
mora pridobiti zato, da lahko raste in se razvija naprej. Starši smo včasih
prehitri ali pa smo v dvomih, da kaj teče prepočasi. Največkrat se izkaže,
da so naši strahovi neutemeljeni. Posebej v takšnih primerih je prav, da se
pogovorite s strokovnimi delavci in zaupate v njihove nasvete.
Ravnateljica Simona Žnidar, prof. def.

Naravoslovje za najmlajše skupaj s TV3 MEDIAS
Učenje naravoslovja se začne takrat, ko so otroci najbolj radovedni. To pa
je prav predšolsko obdobje in zgodnja šolska leta. Otroci se hitro vključijo
v dejavnosti, saj jih spodbuja prirojena radovednost. Tem spoznanjem
sledimo tudi v Vrtcu Mavrica Vojnik.

Družinsko življenje

Vrtec Mavrica v življenju
družine in otroka
Z novim letom smo medse sprejeli novo
skupinico najmlajših otrok. Na novo oko
lje in ritem se otroci različno odzovejo,
vsekakor pa je prilagajanje na spremembe
dosti lažje ob skrbnih, pozornih starših, ki
dobro poznajo svojega otroka in zaupajo
v ljubezen in strokovnost vzgojiteljic, ki
otroka sprejmejo.
Skupaj lahko otroku omogočimo prijetno
in sproščeno počutje in ustvarimo
pogoje za spodbujanje čustvenega
razvoja. Najprej si vsi skupaj želimo, da
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Začetno naravoslovje v Vrtcu Mavrica Vojnik

Magda Šrekl in Luka Čater

Osnovna šola Frankolovo
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Naravoslovje mora biti zanimivo, v veselje odraslim in otrokom. Veselje in
radovednost združujeta igranje in naravoslovje.
Odrasli otroke spodbujamo in jim dajemo možnost, da sprašujejo in
eksperimentirajo.
Z otroki smo barvali tekstil z naravnimi barvili. Za ta poskus smo
potrebovali bombažno tkanino, rdeče zelje, limono, sodo bikarbono,
pecilni prašek in kapalke. Na tkanino, ki smo jo namočili v vodo rdečega
zelja, smo s kapalko čarali različne vzorčke, s posipavanjem sode in
pecilnega praška pa so se barve še dodatno spreminjale.
Ta vsebina nas je intelektualno in emocionalno stimulirala, pa ne samo
otroke, ampak tudi odrasle.
Tako smo bili otroci in odrasli resnično združeni v istem procesu učenja,
ki združuje intelektualno, emocionalno in estetsko doživljanje.
Ker pa vsaka naravoslovna dejavnost pušča sled, smo naše izdelke –
prtičke pripeli s ščipalkami na vrvico. Ob tem smo otroci in odrasli imeli
možnost za vnovičen pregled in podoživljanje opravljenega dela.
Vse naše dogajanje v skupini je bilo pod budnim očesom kamere, ki je
doživljanje otrok posnela in prenesla v oddajo »Igrajmo se skupaj«.

Učenci devetega razreda in hišnik naše šole smo oblikovali lesene
otočke, nasadili zelišča in naredili hotel za koristne žuželke. S tem
projektom bomo razvijali odnos do narave in si privzgojili pomen žuželk
za rastline. Vsem, ki ste nam pomagali pri izdelavi zeliščnega vrta, se
iskreno zahvaljujemo.
Mladi ekovrtičkarji z mentorico Marino Vešligaj

Brizgalka
Vrtec

Praznik svetih treh kraljev v
Levčku v Vojniku
Za ta praznik smo se vsi ponovno zbrali ob jaslicah in božičnem drevesu.
Podoživeli smo nam že znano božično zgodbo, tokrat na poseben način
– kot kralji, ki sledijo zvezdi.
Otroci iz starejših skupin so kot koledniki obiskali vsako skupino v vrtcu
posebej.

V ponedeljek smo imeli tehniški dan. Izdelovali smo brizgalke. Za izdelavo
smo potrebovali plastenko, dve cevki in plastično lepilo. Ker pa nismo imeli
dveh cevk, smo eno prerezali na pol. Nato nam je učitelj Marjan Čretnik v
zamašek z vrtalnikom izvrtal dve luknji. Skozenj smo napeljali cevki. Prva je
segala do dna, druga pa približno en centimeter v plastenko. Cevki smo
zalili s plastiko. Pazili smo, da se nismo opekli. Ko smo izdelali brizgalke,
smo plastenke napolnili z vodo. Učitelj nas je nato peljal pred glavni vhod.
Tam smo preizkusili, če delujejo. Gospod Dragar nas je fotografiral, ko smo
pihnili v brizgalko. Vsi smo se zelo zabavali, ker smo se lahko škropili.
Kaja, Pia in Maruša, 5. razred

Ekovrtičkarji na OŠ
Frankolovo
V okviru interesne dejavnosti Ekovrtičkarji smo v okolici naše šole uredii
zeliščni vrt za prepoznavanje zeliščnih rastlin.
Pri urejanju so nam pomagali: Darko Ravnak z lesenimi brunami, bivši
učenec Klemen Krajnc z obdelavo brun in Miloš Bezenšek s prevozom
lesenih brun.

Praznik v Danijelovem Levčku v Vojniku
Letos prvič pa so odšli tudi v bližnjo okolico vrtca. Ob tem smo spoznali,
da smo mi sami lahko drug drugemu darilo, sreča pa ni samo v tem, ko
prejemamo, ampak tudi takrat, ko dajemo.
Helena Lah
Foto: Tatjana Pungertnik
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Decembrski možje,
brez vas ne gre …

so z navdušenjem opazovali čarovničine vragolije, seveda pa ni pozabila
na darila zanje, katere je spravila kar v velik kovček. Kakšna sreča na
obrazih ob odpiranju in gledanju, kaj je začarala! Prepričali smo se, kako
preprosti in iskreni so otroci, drobna doživetja jim veliko pomenijo in z
drobci teh doživetij gradijo svojo lepo prihodnost. Otroci in starši smo
preživeli čudovito čarobno popoldne kot uvod v čarobne praznične dni.
Katja Capl

Znižanje plačila vrtca in uveljavljanje
otroškega dodatka

Skrajšana in
enostavnejša vloga
Trije dobri možje na obisku na POŠ Nova Cerkev
... In res so prišli. Pridne otroke, pa tudi tiste malo večje so na novoletni
prireditvi na POŠ Nova Cerkev obiskali vsi trije dobri možje.
Otroci so jim poslali vabilo na prireditev, ki so jo pripravili prav njim v čast.
Njihov obisk je bil res veliko presenečenje.
Zadnji dan v letu 2012 smo preživeli ob plesu z Božičkom in njegovim
škratom, ki sta nas tokrat obdarila z družabnimi igrami.
Ida Grobelnik

Vrtec

Čarobni december
v Vrtcu Mavrica Vojnik
Mesec, poln pričakovanj, veselja, sreče, daril in iskric v otroških očeh se je
za otroke začel nekako takole: »Hi, hi, hi, hi …ha, ha, ha, ha …«. Pričarati
otrokom čarobnost in veselje v očeh je nekaj najlepšega in neprecenljivega.
To je vsekakor uspelo strokovnima delavkama Vrtca Mavrica Vojnik, Ireni Fevžer
in Tatjani Pinter, ki sta na prav poseben način pripravili zaključek leta za otroke,
ki bo za nekatere zadnji v vrtcu, saj bodo prihodnje leto že v šolskih klopeh.
Otroci so najprej spoznali pravljično zgodbo Čarovnice Mice, se vanjo
vživeli, se poistovetili z junaki ter doživljali in čarali mogoče in nemogoče.
Prav prisrčno si je bilo ogledati njihovo predstavo, kako mali čarovniki
in čarovnice čarajo, plešejo, pojejo in rajajo. Da pa je bilo vse še bolj
zanimivo, je bila med njimi kar sama čarovnica Mica, ki je čarala, kuhala
čarobni napoj in pekla čarobne palačinke. Resnično je bilo veselo; otroci
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S prenovljeno vlogo želimo razbremeniti državljane pri vsakoletnem
ponovnem vlaganju zahtevkov pri otroškem dodatku in subvenciji vrtca.
Večina staršev bo tako lahko že ta mesec (decembra 2012) vložila enostavno
vlogo za znižanje plačila vrtca in vlogo za otroški dodatek. Na centrih za
socialno delo bodo vsi starši, ki so pravico že pridobili v preteklem obdobju,
vložili samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si v okviru projekta Odprave
administrativnih ovir že dalj časa prizadeva, da državljanom ne bi bilo
potrebno izpolnjevati zapletenih obrazcev, s katerimi se srečujejo v
vsakdanjem življenju.
V prvem koraku nam je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve uspelo poenostaviti vlogo za ponovno uveljavljanje
pravice do otroškega dodatka in vlogo za znižanje plačila vrtca. Če do
bistvenih sprememb, ki bi vplivale na upravičenost do pravice, ni prišlo,
bodo starši po novem oddali samo izjavo, da želijo ponovno uveljavljati
pravico. Tako ne bo več potrebno izpolnjevati obsežnega obrazca, ki je
predviden samo za nove vloge.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo tudi enostavno
e-vlogo, ki jo je z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila možno
izpolniti in oddati elektronsko.
S to spremembo je uveljavljen samo prvi korak v smeri bolj prijaznega
sistema uveljavljanja pravic, predvsem tistih, ki jih morajo državljani
uveljaviti oziroma obnavljati vsako leto. V drugem koraku so predvidene
spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in drugih
področnih zakonov, ki bodo omogočile uveljavitev enostavnega sistema,
kot ga že poznamo na področju dohodnine. Vsaj za nekatere pravice (npr.
otroški dodatek) bodo starši vložili vlogo za uveljavitev pravic samo enkrat,
pristojni center za socialno delo pa bo v določenem obdobju po uradni
dolžnosti preveril, če je družina do pravice še upravičena. Gre za uveljavitev
tako imenovanih informativnih izračunov. Informacijski sistem (e-sociala)
namreč že omogoča avtomatsko preverjanje izpolnjevanja pogojev.
Seveda pa bo še vedno potrebno vložiti vlogo v primeru, ko bo prišlo
do okoliščin, ki bodo pomembno vplivale na upravičenost. Postopki in
aktivnosti za uveljavitev tega sistema se bodo pričeli že v začetku leta 2013.
Omenjena implementacija predlaganega sistema bo državljanom
tako prinesla občutne razbremenitve (tako v času kot pri konkretnih
stroških), prav tako pa bodo razbremenjeni tudi centri za socialno delo
pri vsakoletnem podaljševanju omenjenih pravic.
V primeru omenjenega obrazca za subvencijo vrtca in otroški dodatek gre le
za en del širokega programa Odprave administrativnih ovir. Več o programu
ukrepov za odpravo administrativnih ovir si lahko preberete na portalu
»Minus 25 %« (www.minus25.gov.si). Portal je namenjen predvsem
podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu bodisi v
vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in se srečujejo
z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati. Obveznosti si je sedaj mogoče
ogledati, saj so opredeljene opisno in tudi stroškovno ovrednotene na
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podlagi metodologije. Hkrati je možno podati tudi pobude oziroma
predloge za poenostavitev oziroma razbremenitev s ciljem zagotovitve
učinkovitega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Kabinet ministra - odnosi z javnostmi
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Vrtec

Postavljanje jaslic
v Levčku v Vojniku
Kot se spodobi, smo tudi v vrtcu Danijelov Levček Vojnik na dan pred božičem
postavili jaslice in okrasili smrečico z okraski, ki so jih otroci sami izdelali.

Miške so obiskale kravico.
Mnogim je po licu stekla solza sreče in hvaležnosti. Zagotovo so to
trenutki, ki povezujejo in bogatijo.
Zaposleni in otroci želijo vsem, da bo v letu 2013 mnogo trenutkov, ki
bogatijo in osrečujejo poti življenja.
Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Edi Fidler

Miklavževanje v
Danijelovem Levčku Vojnik

Ob skupnem druženju smo skozi pripoved in pesem Poslušajte vsi ljudje
spoznali božično zgodbo. Otroci so sami postavili figurice v hlevček in
ovčke okoli njega. Medtem pa so odmevale še druge božične pesmi.
Z obiskom nas je počastil gospod župnik Anton Perger, ki nam je namenil
nekaj besed o Jezusovem rojstvu in jaslice blagoslovil.
Na koncu pa nam je najlepša božična pesem, Sveta noč, pričarala pravo
božično vzdušje.
Otroci in vzgojitelji vrtca Danijelov Levček Vojnik

V novo leto z DARILOM
Na POŠ Socka so otroci šole in vrtca v predprazničnem času pripravili novo
letno prireditev. Za posebno presenečenje pa so poskrbeli starši in otroci.
Vsem obiskovalcem so za novoletno darilo podarili glasbeno pravljico z
naslovom O miški, ki si je raztrgala trebušček.
Tri majhne, nagajive miške so trmasto lezle skozi plot in si pri tem
raztrgale trebuščke. Da pa so jim prijazni šuštarji zakrpali trebuščke, so
morale obiskati kravico, pujska, koruze … V igrici so se prepletali glasba,
igra in ples. S skupno končno pesmijo, ki so jo vsi otroci zapeli skupaj s
Sanjo Poljšak Pesan in učiteljicami, so si zaželeli okrog sebe dobrih ljudi,
toplih nasmehov, iskrenih oči ... To pa je tisto, kar naš svet bogati.
Ta njihova želja se je začela uresničevati že med prireditvijo, saj je
bila telovadnica polna obiskovalcev.
Dodatno potrditev povezanosti staršev in otrok s šolo in zaposlenimi
na POŠ Socka pa je bilo občutiti ob samem zaključku prireditve, ko so
učenci in starši poskrbeli za posebno presenečenje. Za učiteljice so
pripravili poseben program.

V četrtek, 6. decembra, je otroke
in zaposlene v vojniški enoti vrtca
Danijelov Levček obiskal sveti Miklavž.
Priklicali smo ga s pesmijo.
V pogovoru nas je spomnil, kako
pomembno je biti dober in znati
deliti. Kot vsako leto nas je tudi letos
obdaroval. Bolj kot skromno darilo pa
nas je pritegnila njegova dobra beseda.
Miklavž - prijazni mož

Tatjana Pungertnik

Vrtec Mavrica Vojnik

Javni razpis za vpis
predšolskih otrok za šolsko
leto 2013/2014
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2013/2014 bo potekal od
ponedeljka, 8. 4. 2013, do petka, 12. 4. 2013, v prostorih Vrtca
Mavrica Vojnik, vsak dan od 8.00 do 15.00 in v sredo do 17.00.
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na spletni strani
Vrtca Mavrica Vojnik.
Vpis bo potekal za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik.
Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. zakonitih
zastopnikov (npr. EMŠO).
Info: svetovalna delavka Martina Ošlak: tel (03) 780-00-21
Vljudno vabljeni!
Ravnateljica: Simona Žnidar
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Pust

26. tradicionalni pustni
karneval v Novi Cerkvi
V soboto, 9. februarja 2013, je bil v Novi Cerkvi 26. tradicionalni pustni karneval pod vodstvom Prostovoljnega
gasilskega društva Nova Cerkev in Krajevne skupnosti Nova Cerkev, v sodelovanju z društvi in organizacijami,
šolami, vrtci, posamezniki iz občine Vojnik in sosednjih občin Celje in Dobrna ter krajani nekaterih zaselkov v
KS Nova Cerkev.

Priprave na karneval so se pričele že v mesecu decembru 2012 in
nadaljevale v mesecu januarju 2013 z zbiranjem raznih idej, aktualnosti
po svetu, državi, občini, KS in drugod.
V pustni povorki je sodelovalo preko 700 nastopajočih, ki so opravili
ogromno prostovoljnih ur, da so pripravili vozove, avtomobile in razne
maske. Karneval je kljub slabemu vremenu pritegnil številne gledalce. Na
letošnjem karnevalu je sodelovalo rekordnih 52 skupin.
Iskrena hvala Občini Vojnik za pokroviteljstvo karnevala.
Hvala Godbi na pihala Nova Cerkev in Dobrna za spremljavo karnevala, Avto
hiši Ro-so iz Celja za izposojo in prevoz direktorja karnevala in tehničnega
direktorja karnevala. Hvala lastnikoma avtomobilov in motorja: Ivanu
Ravnaku iz Nove Cerkve ter Janku Turnšku iz Celja. Hvala tudi družini Ravnak
iz Nove Cerkve; Dominiku Brezovšku in Ediju Radučiču iz Ljubečne; Sandiju
Legvartu iz Novak za nošenje petelina – simbola karnevala; učiteljicam in
učencem POŠ Nova Cerkev, Socka in Šmartno v Rožni dolini, Osnovne
šole Vojnik in Frankolovo; vzgojiteljicam in otrokom Vrtca Mavrica Vojnik –
iz enote Nova Cerkev in Socka; ravnateljici Simoni Žnidar iz Vrtca Mavrica
Vojnik s sodelavci; ravnateljici OŠ Vojnik Majdi Rojc ter vsem staršem otrok,
sodelujočih na karnevalu; glasbeni šoli iz Velenja; skupinski maski Občine
Vojnik; kurentom iz Celja pod vodstvom Aleša Kmetca; Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Vojnik; Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovlje
pri Celju; Turističnemu društvu Nova Cerkev; beračem – čistilcem iz Nove
Cerkve; Vinogradniškemu društvu iz Vojnika; Krajevni skupnosti Frankolovo
z društvi; Davorju Goričanu iz Socke s sodelavci; Tadeju Selčanu iz Čreškove
s sodelavci; Janezu Močeniku iz Socke s sodelavci; Janezu Polenšku iz Novak
in Branku Marovšku iz Straže s sodelavci; Štefanu Pohajaču iz Dobrne s
sodelavci; Jožetu Klincu iz Vin s sodelavci; Damjanu Najdeniku iz Lemberga
s sodelavci; Športnemu društvu Nova Cerkev; Smučarskemu društvu Vizore
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– Felixu Skutniku in Francu Kotniku za kostum Stenija in Olija; Mladinskemu
društvu Nova Cerkev; Kučanu – Antonu Marcenu iz Trnovelj pri Socki
in Jožetu Črnoši iz Trnovelj pri Celju; mažoretkam iz Radeč; krajanom iz
Šmarjete pri Celju, Kulturno turističnemu društvu Dedni vrh – Globoče,
Jožetu Žlausu; Triu Mladi gasilci iz Nove Cerkve; Nejcu Cehnerju iz Vizor s
sodelavci; Andreji Štravs in Matjažu Preložniku iz Razdelja; Karliju Borincu iz
Hrenove; Društvu kmetic iz Vojnika; Titu –Ivanu Pačniku iz Čreškove; Hitlerju
– Zdravku Srancetu iz Raven pri Šoštanju; Brigiti in Branku Jezerniku iz Nove
Cerkve in Anžetu Kraljiču iz Socke – zimska služba.
Hvala članom prostovoljnih gasilskih društev iz Vojnika, Frankolovega,
Nove Cerkeve, Socke, Lemberga in Dobrne za redarsko službo, vodji
redarske službe Tomažu Mastnjaku, vodji razporeda povorke Ivanu
Jezerniku in pomočnikom: Boštjanu Štantetu, Boštjanu Selčanu in Vikiju
Ifšku. Prevoznikom Romanu Cehnerju iz Vizor, KM Inštalacije, d. o. o., iz
Škofje vasi in Jožetu Štimulaku iz Dobrne hvala za razne opravljene
prevoze; KS Nova Cerkev, Mihaeli Hren, strokovni sodelavki za KS, za
administrativno pomoč pri izvedbi pustnega karnevala.
Hvala Mitji in Sandiju Kovaču za odlično pripravljen pasulj za pogostitev
nastopajočih ter članicam in članom PGD Nova Cerkev za postrežbo
nastopajočih.
Za izposojo varovalnih ograj pa se zahvaljujemo Združenju šoferjev in
avtomehanikov iz Celja.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za sodelovanje in
pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da v prihodnjem letu zopet s
skupnimi močmi pripravimo 27. pustni karneval.
Direktor karnevala Slavko Jezernik
Foto: M. Jambriško
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Frankolovčani Frankolovčanom
Naši kraji so navdihujoči. Naša ustvarjalnost se izraža skozi vsakdanje
delo, pa tudi skozi besede, slike, oblike in glasbo.
V Prosvetnem društvu Anton Bezenšek in Turističnem društvu
Frankolovo se tega zavedamo, zato smo letos združili moči in prav
na božič, tj. v torek, 25. decembra 2012, pripravili božično-novoletno
prireditev Frankolovčani – Frankolovčanom. To je bila resnično
prireditev za vse generacije, saj so bili najmlajši obiskovalci še v otroških
vozičkih, najmodrejši pa so si nadeli že več kot devet križev.
Skozi glasbo so se predstavile vse pevske in glasbene skupine v kraju,
od osnovnošolskih naprej. Si predstavljate, kako je zvenelo petje MPZ
A. Bezenška, seksteta Lindek, družine Gregorc, treh otroških pevskih
zborčkov OŠ Frankolovo, cerkvenega pevskega zbora ter zvoki narodno
zabavnega ansambla Te pa te, vmes pa hitri rokovski ritmi mladinskih
skupin Kronika in skupine 60 W? No, to je očitno zanimalo tudi poslušalce,
saj so napolnili večnamensko šolsko dvorano do zadnjega kotička, in
imeli so kaj slišati.
Skozi slike in oblike se je predstavilo 12 domačih umetnikov, ki so
svoja dela razstavili v okviru prireditve. Četudi nekateri Frankolovčani
svoje talente odnašajo v druge kraje, se s stvaritvami radi vračajo nazaj.
Verjamemo, da se po frankolovskih podstrešjih, delavnicah, ob poteh
v kleteh in morda zaenkrat samo še v iskrivih idejah skriva še veliko
umetnin. Mihaela Gregorc, Andreja Puc (Kračun), Anton Podjavoršek,
Jože Žlaus, Edi Mirnik, Boris Štante, Maks Nezman, Dušan Selčan,
Dominik Pesjak ter žal že pokojna Darko Pinter in Jože Žnidar so svoja

hotenja, moči in navdihe naslikali na platno, vrezali in oblikovali v lesu,
steklu ali železu. Seveda pa slika ne bi bila popolna, če ne bi predstavili
še mojstrov domače besede, ki so sodelovali v programu: Albina
Ločnikar z Bezenškovo pesmijo Muca, Maks Nezman z Zimsko balado
ter starosta frankolovske generacije Jernej Borovnik s svojo pripovedjo
o že skoraj zgodovinskih časih ter s svojima pesmima.
Kam bi uvrstili zadnjo umetnost, ki so jo ustvarile pridne kmečke
gospodinje Hilda, Jožica, Olga, Anica, Marija in Darja v obliki svežega
kruha, makovih kifeljčkov, krhkih flancatov in sadnega kruha, se nismo
spraševali. Pridno smo praznili peharje, v kozarcih pa se je svetilo
žlahtno vince domačih vinogradnikov Dušana in Vilija, ki je kar klicalo
po lepi domači pesmi, s katero smo se tudi poslovili.
Hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti darilo Frankolovčanom, in
Frankolovčanom, da ste ga sprejeli.
Irma Blazinšek
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INTERVJU

Intervju:

“V tem krogu narave sem tudi
jaz le en domišljavi atomček ...”
Z Otonom Samcem, prejemnikom bronastega vojniškega grba 2012, o njegovi največji ljubezni, turistični
kmetiji Soržev mlin, mnogih življenjskih izkušnjah in o neprecenljivem bogastvu, ki ga poklanja mati narava.
priložnost videti takšno bogastvo v zelo kratkem času. Veste, narava nas uči,
ima svoje zakonitosti in proti temu se težko borimo. Opažam tudi, da narava
še zelo dobro funkcionira. Hvala Bogu, da so lisice, ker očistijo npr. mrhovino.
Če menimo, da je nekaj škodljivo, je lahko na drugi strani koristno in smiselno.
V tem krogu narave sem tudi jaz le en domišljavi atomček, saj si domišljam,
da mora biti na moji kmetiji vse po mojem!” Pri Samčevih ekološko kmetujejo
že 25 let. Vse, kar pridelajo, je kakovostno, količine pa znatno manjše zaradi
neuporabe umetnih gnojil. “Zavest, da naravi škodim zgolj minimalno, je
prijetna, kar mi daje dodatno veselje, da živim na takšen način!”

Način pridelave je povsem sonaraven, od začetka do konca
zasledujejo povsem naravno linijo.
Turistično kmetijo Soržev mlin najdemo le streljaj iz Vojnika, v vasi Polže
pri Novi Cerkvi. Oton Samec je njen gospodar od leta 1981. S srcem in
dušo skrbi, da na tej idilični lokaciji še vedno stojijo kulturni spomeniki
državnega in svetovnega pomena, in z veliko mero spoštovanja ohranja
bogato izročilo etnološke in kulturne dediščine ter starega načina
kmetovanja. Soržev mlin je hišno ime domačije, ime mlina se prvič
omenja že v 12. stoletju in velja za enega najstarejših na slovenskih tleh.
Podlivno kolo žage “venecijanke” je danes po premeru največje zunanje
še delujoče vodno kolo v Sloveniji. V t. i. zlatih časih je bil obrtni mlin s
štirimi kolesi in štirimi pari kamnov. Do sredine 50. let prejšnjega stoletja
so se na kmetiji ukvarjali kar s tremi obrtnimi dejavnostmi: kovaštvom,
žagarstvom in mlinarstvom. “Oče je bil za tiste čase zelo napreden.
Postavil je celo majhno elektrarno, turbino in dinamo za proizvodnjo
električne energije za lastne potrebe, in omogočil, da so leta 1937 vsi
gledali to čudo, ki se ji reče elektrika,” se spominja Oton Samec.
Kmetijo danes sestavlja sedem zgradb, od tega so štiri razglašene
za kulturni spomenik. “Tukaj sem bil rojen, spoštujem svojo rojstno
hišo. Nikoli nisem imel želje iti od doma. Doma sem najraje, zato sem
hvaležen, da so mi moji predniki, predvsem pa moja starša privzgojila,
kako pomembno je imeti rad dom in kraj, kjer prebivaš.”
Tudi narava ima svoje zakonitosti
“Želim biti v čim bolj pristnem stiku z naravo. Vsak dan med meritvami vode
opazujem živali, drevesa, za katera marsikdo niti ne ve, da obstajajo. Ljudem,
družinam z otroki, z veseljem prikažem, kje v potočku živijo na primer raki. Če
so zadovoljni otroci, so tudi starši. Ponosen sem, da živim v okolju, kjer imam
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Obiskovalci z vseh celin
“Hvaležen sem staršem, da so še nekako pravočasno ugotovili, da se
družina s tako majhno kmetijo in osnovno kmetijsko dejavnostjo ne more
v celoti preživljati, še manj pa, da bi omogočala vzdrževanje vodnih naprav,
ki jih je potrebno nenehno obnavljati. Mnoga poznanstva in dober glas o
naši domačnosti so pripomogli, da so ljudje k nam pričeli prihajati z vseh
koncev sveta že pred drugo svetovno vojno in kasneje. Takrat se je pri nas
začel neke vrste neformalni turizem. Na podstrešju so obiskovalci začeli
prenočevati in nagovarjati starša, da le pričnemo s turizmom,” poudari.
Kmetijo obiskujejo turisti z vseh celin, vsako leto najmanj 15 narodnosti,
mnogo slovenskih in tujih televizijskih hiš (nemška, ukrajinska, ruska,
hrvaška, avstrijska, makedonska idr.) je v svoje objektive ujelo lepoto tega
etnološkega in kulturnega bisera naše občine. “To so izzivi, ki me držijo
pokonci ob siceršnjem delu!” Kmetijo obiskujejo otroci iz vrtcev, osnovnih
in srednjih šol ter organizirane skupine odraslih, ki jih zanimajo dopolnilne
dejavnosti, sonaravno kmetovanje in dediščina. Gospod Oton vsem z
veseljem pokaže in predstavi življenje na kmetiji, hkrati je tudi ogromen
vir informacij za turiste in naključne popotnike. “Vseskozi moramo biti v
koraku s časom, zato obiskujem tečaje, seminarje in obiščem kmetije
v drugih državah. Ker ima naša kmetija tudi naziv učna kmetija, sem se
pedagoško usposabljal in pridobil licenco.” Lani je na domačiji kot plod

Pozdrav Otona Samca na enem od srečanj
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Glivične okužbe
Glivične okužbe, predvsem glivične okužbe kože, sodijo med najpogostejše kožne bolezni. Če jih ne zajezimo
pravočasno, se lahko razširijo na večje površine kože, v globlje predele kože ter celo na druge ljudi. Zato je
zelo pomembno, da jih odkrijemo in ustrezno zdravimo. Glivice imajo sicer najraje vlažne telesne predele,
predvsem tiste, kjer se kožne površine stikajo. To je med prsti na nogah, v dimljah, nožnici, ob nohtih in
pod dojko. Glivice pa se lahko pojavljajo tudi drugje, in sicer v ustih, požiralniku, v pljučih, na lasišču itd.
Debeli ljudje so za glivične okužbe dovzetnejši, ker imajo več kožnih gub. Prav tako so okužbe pogostejše pri
sladkornih bolnikih in tistih ljudeh, ki se pogosto zadržujejo v bazenih.

Glivične okužbe se torej lahko pojavljajo na različnih mestih, različni so
tudi vzroki za pojav okužb. Omenimo najpogostejše.
Glivična okužba nožnice oziroma vaginalna kandidiaza, je navadno posledica
čezmernega razrasta kvasovke Candide albicans, ki uspeva v ustih, prebavilih
in v nožnici, vendar telesna bakterijska flora v normalnih pogojih uspešno
obvladuje njeno razrast. Sama navzočnost glivice tako še ne pomeni okužbe.
Do te pride, kadar se normalno ravnotežje v vaginalni flori poruši, vzroki za to
pa so: zmanjšana odpornost organizma (stres, utrujenost, sladkorna bolezen,
visoka starost); zdravljenje z antibiotiki, ki lahko spremenijo normalno
vaginalno floro; menstruacija; nosečnost in jemanje kontracepcijskih tablet,
pri katerih pride do nihanja ravni hormonov v telesu.
Okužba v dimljah je lahko posledica prenosa glivic z okužene kože stopal
ali nohtov nog, možen pa je tudi način prenosa okužbe preko brisač in/
ali oblačil. Je visoko nalezljiva glivična okužba kože, pogosto kroničnega
poteka, ki se najpogosteje pojavlja pri moških, predvsem v toplem
vremenu. Povzroča rdeče, ostro omejene predele. Včasih so prisotni majhni
srbeči mehurčki na koži okrog področja dimelj in na notranji strani stegen.
O atletskem ali športnem stopalu govorimo takrat, kadar imamo opravka z
glivično okužbo na stopalu. Najpogostejša povzročitelja tovrstnih okužba
sta glivici Trichophyton in Epidermophyton, ki imata radi tople in vlažne
predele med prsti. Okužba se začne kot blago luščenje kože s srbečim,
rožnatim izpuščajem, največkrat med tretjim in četrtim ter četrtim in petim
prstom na nogi, in se širi na stopalo ter ob strani stopala. Pri večini ljudi se
pojavi vsaj enkrat v življenju, najpogosteje pa se pojavlja med najstniki in
odraslimi moškimi, medtem ko je pri ženskah in otrocih pod 12 let redek.
Glivične okužbe nohtov, tako imenovane onihomikoze, so okužbe, ki lahko
prizadenejo tako nohte rok, kot tudi nohte nog. So zelo razširjene, razvijajo
se več let in se zelo rade ponavljajo. Pogostejše so pri sladkornih bolnikih,
starejših ljudeh ter pri mlajših ljudeh, kot posledica poškodb nohtov ali
kože na stopalih, pri športno dejavnih in imunsko oslabelih ljudeh.
Glivičnim okužbam se lahko tudi izognemo z upoštevanjem nekaterih
priporočil. Najprej se moramo zavedati, da je lahko leglo glivic povsod, kjer je
toplo in vlažno, torej tudi v plavalnih bazenih, savnah in tuš kabinah, zato se
priporoča, da tam ne hodimo bosi. Po kopanju se je vedno potrebno stuširati

36

21. februar 2013 | OgledalO 1/2013

in obrisati, še posebno med prsti nog, pri čemer vedno uporabljamo svojo
brisačo in brisač nikoli ne posojamo. Svojo brisačo je priporočljivo imeti tudi
doma. Odsvetuje se nošenje tesne obutve in obutve, ki ne prepušča zraka.
Motnje v prekrvavitvi nog prav tako vodijo k večjemu tveganju za okužbe.
Izogibati se je potrebno poškodbam nohtov, ki nastanejo pri nošenju
pretesne obutve oziroma pri ukvarjanju z določenimi športi, kot je na
primer nogomet, saj so poškodovani nohti še posebej dovzetni za okužbe.
Nohte je potrebno prirezovati previdno, naravnost počez in ne prekratko.
Pred glivično okužbo nohtov se skoraj vedno najprej pojavi glivična okužba
kože, zato moramo biti pozorni na morebitne spremembe na koži, kot so
pordečitev, luščenje kože, skelenje in srbenje.
Ko ugotovimo, da imamo glivično okužbo, največkrat gre za glivično
okužbo nohtov ali stopal, si lahko pomagamo tudi sami. Če se nam
noge preveč potijo, lahko uporabimo gel proti potenju ali puder proti
potenju nog. Redno je potrebno menjavati tudi bombažne nogavice. Za
manikuro okuženih nohtov se uporabljajo pilice za enkratno uporabo,
za umivanje nog pa kisla mila (pH pod 7), s čimer se ustvari okolje, ki
za glivice ni ugodno. Čevlje lahko razkužimo z antimikotičnimi posipi in
razpršili, ki jih lahko kupimo v lekarni. Prav tako lahko v lekarni kupimo
različna zdravila proti glivicam (kreme, pisalo proti glivicam, globule za
vaginalne okužbe itd.), glede uporabe pa moramo upoštevati nasvet
farmacevta. Ob srbenju se ne smemo praskati, saj si s tem dodatno
poškodujemo kožo. Glivice se v tem primeru še bolj razširijo in povzročijo
nastanek novih okužb, kar podaljšuje in otežuje zdravljenje.
V kolikor sami ne prepoznamo glivičnega obolenja ali ga z navedenimi
ukrepi ne moremo odpraviti, je potreben obisk pri zdravniku. Le-ta s
pomočjo laboratorijskih preiskav najprej dokaže povzročitelja ali vsaj
bolezen. Ko ve, za katere glivice gre, pa lahko izbere najustreznejši način
oziroma obliko zdravljenja. Trdovratne glivične okužbe lahko zdravijo na
tri načine, in sicer lokalno (kreme, spreji itd., ki jih nanašamo na glivične
okužbe), sistemsko (zdravljenje s tabletami) ali kombinirano. Zavedati
se je potrebno, da je uspeh zdravljenja najboljši, če se zdravljenje začne
v zgodnji fazi okužbe, s časom trajanja okužbe pa uspešnost zdravljenja
pada. Zdravljenje je najuspešnejše, če sledimo navodilom zdravnika in po
zdravljenju poskrbimo za preventivo, da zmanjšamo možnost ponovitve.
Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta od ponedeljka do petka
od 8.00 do 18.00 ter ob sobotah od 8.00 do 12.00.
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne Vojnik.

URADNI DEL

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 1/92, 21. FEBRUAR 2013

OBČINA VOJNIK

1.
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo
Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2013
2.
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2013
3.
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2013

21. februar 2013 | OgledalO 1/2013

37

URADNI DEL

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2013
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12) objavlja za leto 2013
1.
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2013
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
38/12) objavlja za leto 2013 JAVNI RAZPISza zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto
2013
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, in sicer v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,–
izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v
prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpisNa razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Vojnik,
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno leto
pred objavo razpisa,
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– imajo evidenco o članstvu,
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila
o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na primeren način predstavljajo občino Vojnik.

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 2013.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 29. 3. 2013. 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 2012,
− plan dela za leto 2013 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 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.
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.
Aktualen do: 06.02.2013, 12:05:00
Razpisana sredstva: 26.000,00 €
Šifra razpisa610-0001/2013-1
Benedikt Podergajs, l. r.,
župan

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 26.000 €.

				

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila v

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012 z dne 21. 12. 2012)
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmeti-
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2.
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2013
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012 z dne 21. 12. 2012)
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–
2013 (Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) Občinska
uprava Občine Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2013

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2013 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.

II.OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(UKREP 1)	
57.000,00 EUR
Višina sredstev
SKUPAJ 57.000,00 EUR

III. 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 sredstva 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 2013.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in
meril, ki so navedeni pri ukrepu tega razpisa.

IV. UKREP
1 . Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 57.000,00 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

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
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih
pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči
dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
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 okolje-varstvenih in
veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko
gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
• po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
• vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno za en predmet pomoči.
*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK
1222) ali
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov
(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah
in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
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jstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–
2013 (Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) Občinska
uprava Občine Vojnik objavlja
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• 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.
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.
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 drenažiranjem 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.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za tekoče leto Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• 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 krm-
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ljenje, 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
57.000,00 EUR.
• Do 40 % upravičenih stroškov investicije do porabe sredstev.
• Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500,00 EUR/letno na
posameznika/za samo en predmet pomoči.
• Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne
sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.

V. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v
letu 2013«,
- 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 in www.mojaobcina.si.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 29. 3. 2013.
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 zaprtih kuvertah, s
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2013«.
ROK ZA PRIJAVO 
29. 3. 2013
DATUM ODPIRANJA VLOG
5. 4. 2013
ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA	
20. 9. 2013
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo ob-

VII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na
terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev le-te 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, izgubi pa tudi pravico do uveljavljanja
proračunskih sredstev za naslednjih pet let.

VIII. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na
spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si in www.mojaobcina.si ). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

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 informacijski
pisarni Občine Vojnik.
Aktualen do: 29.03.2013, 12:00:00
Razpisana sredstva: 57.000,00 €
Šifra razpisa330-0002/2013-1
Benedikt Podergajs, l. r.,
župan

				

Občina Vojnik na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012 z dne
21. 12. 2012)
3.
JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč
na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2013
Občina Vojnik na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012 z dne
21. 12. 2012)JAVNI RAZPISza dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v
občini Vojnik za leto 2013, ki ne predstavljajo državne pomoči,
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik
za leto 2013 predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.

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 2013 kakorkoli že financiran iz proračuna
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ravnavale po kronološkem vrstnem redu. Če več vlog prispe
isti dan, se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v
vložišču. Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog
na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča
direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti, za katera so sredstva namenjena. 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 če bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo
s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek
mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in
pogodba morata biti dostavljena na Občino Vojnik najkasneje
do datumov, navedenih v javnem razpisu.Računi in dokazila o
plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Računov z datumom
pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev in računov 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 2013,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v
proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet proračun Občine Vojnik za
leto 2013. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2013.

URADNI DEL

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

5 točk
10 točk
15 točk

ŠTEVILO SEKCIJ
• za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva

10 točk

PROMOCIJA
• programi oz. projekti, ki prispevajo
k prepoznavnosti občine 
• organizacija samostojne prireditve v občini Vojnik 

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
CILJNA SKUPINA
• prireditev oz. projekt je namenjen ožji skupini ljudi 
5 točk
• prireditev oz. projekt je namenjen vsem občanom Občine Vojnik
10 točk
• prireditev oz. projekt je namenjen širši populaciji
15 točk
TRADICIONALNOST
• vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta (več kot 3 leta zaporedoma)
10 točk
OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli:
- za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Omenjeni upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet
tega javnega razpisa.

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka, to
je petek, 29. marca 2013, 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 razpis obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
zaključenem javnem razpisu.

rave 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.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za
leto 2013,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v
proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2013.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v zaprti kuverti najkasneje do petka, 29. 3. 2013. 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 2013«. 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 (Petra
Pehar Žgajner, 03 78 00 620 ali 051 315 841).
Aktualen do: 29.03.2013, 12:00:00
Razpisana sredstva: 5.000,00 €
Št. dokumenta: 330-0001 /2013-1

6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo,
3. aprila 2013, ob 7.30.
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 up-
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Benedikt Podergajs, l. r.,
župan

DRUŠTVA

Trije bratje vinogradniki
V lanskem letu so vojniški vinogradniki pod vodstvom mentorja Romana Štabuca opravili zimsko rez in
zelena dela na TRTI in v vinogradih Janeza, Jožeta in Francija Kramerška v Hrastniku nad Dramljami.
Vinogradniško vinarsko društvo občine vojnik
v jubilejnem letu 2013

Res lepo urejene vinograde na izjemno lepi razgledni točki (ob lepem
vremenu se od tod vidi več kot 15 cerkva) so bratje podedovali po
svojih prednikih. Ti so v svojem času imeli v svojih treh kleteh tudi
do 40 »polovnjakov« -12.000 lvina. Toliko in več pa so naprešali tudi
jabolčnika. V glavnem so ga spili delavci pri kmečkih opravilih. Trto so
obdelovali ročno na zelo strmem terenu na kolju. Za svoja kvalitetna
vina pa je njihov oče leta 1931 dobil prelepo umetniško izdelano
medaljo (v srbohrvaščini). Dragocen dokument skrbno hranita sin
Janez in njegova žena Dragica.
Zanimive so njihove kleti. Pravijo, da so v osnovi stare 300 let. Še so
ohranjena čudovita rezljana vrata, umetelno izdelani podboji, cela
vrsta starih predmetov, stara preša, lončen lijak … V prostorni sobi
poleg kleti pa stara lončena peč in miza, ki si ji snel pokrov in je nato
služila za spanje – posteljo – »tafelpet«. Posebej pa je zanimiv skrit
kotiček, kjer so v sodih po II. svetovni vojni baje skrivali vino in drugo
blago pred obvezno oddajo.
Gospodar Janez pripoveduje, da v ljubljanskem muzeju hranijo velik
vinski vrč z motivi vinskega boga Bachusa in omembo, da izhaja iz
okolice Vojnika. Po ustnem izročilu ga je za časa Kraljevine Jugoslavije
v Ljubljano odnesel nek profesor. Podeželje občine Vojnik je še vedno
bogato posejano s številnimi stavbami in izdelki iz bogate kulturne
dediščine teh krajev. Pravi izziv za strokovnjake!
Po zanimivem strokovnem prikazu priljubljenega predavatelja
Romana, ki pravi, da je obdelava manj kot 1000 trsov samo velika
ljubezen, je družina Krameršek vseh 50 udeležencev lepo pogostila.
VELIKA HVALA!
Bratje Krameršek so zvesti člani vojniškega vinogradniškega društva.
S svojimi ženami Dragico, Nežiko in Albino ter potomci pridelujejo
odlična vina, kar dokazujejo številna priznanja, tudi prvaki na
vsakoletnih ocenjevanjih vin v Vojniku. Naj bo še dolgo tako!

Društvo, ki bo 23. 6. 2013, praznovalo 10. rojstni dan, tudi v jubilejnem
letu ne bo mirovalo. Kot pretekla leta pripravljajo predavanja, posvete,
strokovna srečanja, izlete … Posebej vabijo na naslednje:
• PREDAVANJE OD SADIKE DO GROZDJA: 30. 1. 2013 v Kulturnem
domu Vojnik, predava Roman Štabuc.
• ZIMSKA REZ VINSKE TRTE: 14. 12. 2013 ob 13.30 v vinogradu Jožeta
Kovača – Brezova. Zbor bo pred TRTO.
• OBČNI ZBOR – gostišče Medved, 9. 3. 2013, ob 18. uri.
• ZBIRANJE VZORCEV za ocenitev vin letnika 2012: 13. 4. 2013, KLET
(občina) od 8. do 12. ure.
• X. JUBILEJNO OCENJEVANJE VIN: 15. 4. 2013, Kulturni dom Vojnik.
• VII. VINSKI PRAZNIK in proslava 10. Obletnice: 4. 5. 2013 z
udeležbo vinske kraljice Neže Pavlič iz Slovenskih Konjic.
• IV. SALAMIJADA – april.
• PRAZNIK SALAM, KRUHA IN VINA – maj.
• VII. VINSKA TRGATEV: 26. 10. 2013 z udeležbo vinske kraljice.
• VIII. MARTINOVANJE: 9. 11. 2013 z udeležbo vinske kraljice.
• XI. KLETARSKI VEČER – december.
Same prijetne kulturne prireditve, kajne? Vabljeni novi člani. Članarino
pobirajo v informativni točki društva KZ Vojnik. Lahko pa jo poravnate
tudi na TR 06000 – 0936918061. Uredniški odbor pripravlja publikacijo
– ZBORNIK, kjer bi v sliki in besedi opisali zgodovino vinogradništva
naših krajev, zanimivosti, strokovno rast vinogradnikov, kaj so se člani
novega naučili, kaj lepega doživeli.
Ob 10. obletnici zbirajo stare fotografije, članke, posodo, stare letnice
… Pošljite jih na naslov društva ali sporočite predsedniku na tel.
številko 041 745 605, da pošlje fotografa.
Pavle Leskovar
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10 let na 400 let podlage
S tem domiselnim sloganom so se vojniški vinogradniki letos že 9. predstavili
na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Vinogradniško vinarsko društvo občine
Vojnik namreč letos praznuje 10. obletnico uspešnega dela. Prikazali so star
način kletarjenja in uživanja vina (stara preša na vreteno, pranje lesenega
soda z verigo, pletenke, lončeni in emajlirani kozarci …) ter nov način (kovinska cisterna, vinoteka, degustacijski kozarci …). Domiselno, ni kaj!

ponudbe domačih pridelkov in izdelkov (muzejska dejavnost, ponudba
domačih dobrot, vina – najstarejše vinske sorte – kavke, ponudbe medu,
kruha iz krušne peči, suhomesnatih izdelkov). Pot bo nudila tudi športne
užitke, saj je precej razgibana in zelo prijetna v dolžini okoli 8,5 km.
Pot se začne in konča pri OŠ Frankolovo, kjer je načrtovana postavitev
spominskega obeležja Antonu Bezenšku. Namesto klasičnih usmer
jevalnih tabel bomo postavili ptičje hišice z odzivnikom in v vsaki hišici
bo en ptič (vrabček, sinička, vrana, golob itd.), ki bo na zabaven način
povedal o zgodovini kraja, o Antonu Bezenšku, povedal bo zgodbo
iz vsakdanjega življenja, skratka govoril bo o dogodkih, ki bodo na
posamezni lokaciji zanimivi. Za označitev dreves v parku bomo postavili
nihajne gugalnice. Pred OŠ bo postavljena tudi velika obvestilna tabla, ki
bo prikazovala potek in opis celotne poti.
Če vam je zgornji opis zanimiv in bi radi pri projektu sodelovali, nas
pokličite. Sicer pa lahko naše aktivnosti spremljate tudi na Facebooku.
Irma Blazinšek

Kino zopet v Vojniku

Vojniški vinogradniki so se letos 9. predstavili na pustnem karnevalu.
Društvo namenja veliko pozornosti pravilnemu, tj. kulturnemu uživanju
žlahtne vinske kapljice. Zato so v okviru praznovanja 10. obletnice na
Občnem zboru številčno najmočnejšega (preko 1000 članov) Društva
upokojencev občine Vojnik izvedli predstavitev – pokušino društvenega
vina VOJNIČAN. V nabito polnem ambientu Gostišča Medved v Škofji vasi
je to predsedniku Mirku Krašovcu ter neumornemu kletarju in organizatorju Miranu Kovaču odlično uspelo.
S tem društvo tudi prispeva kak kamenček k mozaiku bogatega kulturnega utripa domačega kraja.

Mladinsko društvo Vojnik
organiziralo ogled filma
Stari pisker
Mladinsko društvo Vojnik je v četrtek, 24. januarja 2013, v KD Vojnik
organiziralo ogled filma Stari pisker.
Pred projekcijo je o filmu, ki je posnet v črno-beli tehniki in traja 59 minut
in 56 sekund, spregovoril idejni vodja projekta, režiser in glavni igralec
Darko Nikolovski.

Pavle Leskovar

Turistično društvo Frankolovo

Učna pot Antona Bezenška
– Tončkova pot
V Turističnem društvu Frankolovo smo se prijavili
na razpis Društva za raznolikost podeželja za
ureditev učne poti Antona Bezenška in bili na
razpisu uspešni.
Namen ureditve te poti je seznaniti ljudi z delom
in življenjem Antona Bezenška, ki je bil utemeljitelj
bolgarske stenografije. Poleg tega je bil tudi pesnik
in slavist, skratka najbolj znamenit Frankolovčan.
Žal v domačem kraju zelo malo vemo o njem.
Anton Bezenšk, po Čeprav je bil rojen v Bezenškovem Bukovju, je veliko
katerem se imenuje bolj cenjen v Bolgariji, kjer je tudi njegov grob.
učna pot.
Z Učno potjo Antona Bezenška oz. Tončkovo
potjo, kot jo na kratko imenujemo, želimo udeležencem na zabaven
in duhovit način približati zgodovino kraja, življenje in delo Antona
Bezenška ter šege in navade tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne
znamenitosti ter približati živalski in rastlinski svet. Tončkova pot bo
pripomogla k prepoznavnosti kraja, nudila bo možnosti razvoja turistične
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V filmu je prikazan potek osvoboditve zapornikov iz Starega piskra, ki jo
je v noči s 14. na 15. december 1944 izvedlo šest partizanskih aktivistov
ob pomoči zaporniškega paznika.
Mladi režiser Nikolovski je vsebino za film poiskal iz knjig Toneta Kregarja
in knjig še edinega živečega osvoboditelja zapornikov Ivana Grobelnika
– Iva ter pričevanj preživelih udeleženk akcije Bože Svetek – Živke in
Amalije Grobelnik – Jelke.
Skupina mladih filmskih zanesenjakov film, v katerem je nastopilo
veliko ljudi, ki so darovali svoj prosti čas z namenom, da na filmski trak
prenesejo delček zgodovine, začela s snemanjem julija 2011. Film je bil
zaključen po slabih osmih mesecih dela.
Člani Mladinskega društva Vojnik so k ogledu projekcije tega filma v dvorano
Kulturnega doma Vojnik pritegnili lepo število mladih. Vsi, ki so si film
ogledali, pa so z nakupom vstopnice prispevali tudi za pomoč družini v stiski.
Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Matic Žižek

Tudi letos je PGD Socka organiziralo tradicionalno, že petnajsto srečanje
kvartopircev.

Na dan karnevala smo se prijetno družili, kar je tudi namen naše udeležbe.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri pripravi pustne maske ter jo
prestavili v povorki. Posebna zahvala velja družini Železnik iz Verpet, ki
nam že vrsto let nudi prostor za pripravo, ter družini Petrej iz Dol pod
Gojke, ki nam omogoči prevoz in predstavitev pustne maske.
Dušan Horvat

Društva

Grajske pravljice
letos že petnajstič
Sončen dan se je prevesil v praznični novoletni večer v letu 2013.
Tradicionalni
nočni pohod »Po poteh grajskih pravljic« je bil letos že 15. po vrsti,
vsako leto pa ga organizira Turistično društvo Frankolovo in se ga vsako
leto udeleži zelo veliko ljudi, v preteklih letih tudi do 700. Letos je bil
sicer zaradi delovnega dne naslednji dan nekoliko okrnjen, saj se ga je
udeležilo nekaj manj kot 300 pohodnikov.
Najboljši na 15. srečanju kvartopircev v Gasilskem domu Socka,
skupaj z organizatorji
Na predvečer kulturnega praznika se je, tako kot vsako leto, tudi tokrat
preko trideset igralcev iz Socke ter bližnje in daljne okolice pomerilo v
igranju „šnopsa“. Najboljši, ki so pokazali največ znanje in sreče, so prejeli
pokale in praktične nagrade. Najuspešnejši je bil domačin Bojan Blazinšek, drugo mesto je osvojil Franc Lipuš iz Ponikve in tretje Robi Majcen.
Naslov „srečnega poraženca“ si je priigral Ivan Pačnik iz Čreškove.
Egidij Čretnik
Foto: B. Gorečan

Frankolovčani so se zopet
predstavili s skupno masko
Kot že vrsto let zapored, smo se tudi letos Frankolovčani udeležili pustnega karnevala v Novi Cerkvi in se predstavili s svojo pustno masko. Člani
Sveta KS Frankolovo in predstavniki nekaterih društev smo se tudi letos
organizirali in pripravili zanimivo pustno masko za tradicionalno povorko
na pustno soboto.

Pohodniki se zbirajo.
Člani društva smo se zbrali že popoldne in pričeli s pripravami. Naše
delo je bilo precej lažje, saj smo v preteklem letu v kraju dobili tako želen
prireditveni paviljon v parku pri Graščini. Kljub temu da objekt še ni
opremljen, smo se v njem lepo znašli.
V kratkem kulturnem programu smo pohodnikom predstavili kratko
pravljico o Zrakoplovu, ki si ga je naredil neki trgovec, da je ušel z gradu.
Človek bi rekel, da so naši padalci našli navdih pri tem trgovcu.
Opisali smo jim pot ter jim zaželeli vse dobro v novem letu. Glasbeni
krst pa so pripravili člani mladega ansambla Žurerji.
Prijetna družba, ne pretežka in predolga pot ter postanki na treh kmetijah,
pri Karotovih, Oprčkalovih in na Turistični kmetiji Goršek, kjer se vsako leto
znova potrudijo, da jih pohodniki zelo radi obiščejo, so popestrili dogodek.
Iskreno se jim zahvaljujemo za njihovo dobro voljo in pripravljenost
sprejeti in pripraviti domače dobrote za takšno množico pohodnikov.
Seveda pa na takšni prireditvi brez rujnega ne gre. Dušan Horvat, Jože
Železnik in Vili Bezenšek so ga prispevali. Hvala tudi Izidorju Krivcu za
njegov prispevek v obliki mesa, ki so ga naši fantje, Toni, Bogdan in
Zoran, skuhali v slasten golaž.
Z dobro voljo vsako leto stopimo skupaj in pripravimo to prireditev. Ni
finančne nagrade, je pa zavest, da nekaj naredimo za naš kraj in za ljudi.
Obisk je naša najlepša nagrada.
Irma Blazinšek
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Jubilejni 15. kvartopirski
turnir v Socki

DRUŠTVA

Tudi letos smo
se jih spomnili ...

dopolnili tudi naši starši, ki so pripravili zanimivo predstavo za otroke.
Vsem staršem in drugim obiskovalcem, ki so kakorkoli sodelovali, nas
obiskali, z nami delili dobre želje, se zahvaljujemo, saj nam je skupaj
uspelo ustvariti prijetno praznično vzdušje.

Organizacija Združenje borcev za vrednote NOB v občini Vojnik - Dobrna
in v krajevni organizaciji Vojnik se je tudi lani ob koncu leta 2012 spomnila svojih članov, ki so starejši od 80, let in bolnih članov.

Vesna Kalčič

Društvo upokojencev Vojnik

Albin Cocej, predsednik KO ZB Vojnik, govori pred spominskim
obeležjem pri Oljčku.
V Združenju imamo vsako leto okoli 90 članov, ki jih obiščemo in obdarimo. V krajevni organizaciji vsako leto poverjeniki obiščejo vsakega člana
osebno na domu, ga obdarijo s skromnim darilom in mu zaželijo še mnogo let, zdravja in sreče. Ni toliko pomembno darilo, pač pa sam obisk starejših članov in klepet z njimi. Naših obiskov so bili zelo veseli. Organizacija
se s temi obiski tudi seznani, v kakšnih razmerah živijo naši člani in ali potrebujejo kakšno pomoč. V Krajevni skupnosti Vojnik smo obiskali 32 naših
članov, od tega največ v Špesovem domu, kjer živi devet naših članov. Zelo
so bili veseli našega obiska in si zaželeli, da se bi to dogajalo pogosteje.
To kaže na to, da sta osebni stik in topla beseda pri starejših članih več
vredna kot vsako darilo, čeprav so bili tudi njega zelo veseli.
Ne glede na vedno težjo finančno situacijo večine društev in organizacij
in tudi naše organizacije zaradi krizne situacije v državi se bomo še naprej trudili, da to tradicijo obdržimo tudi v naslednjih letih.

Poslovili smo se od starega leta, kot se to spodobi. Kar 98 nas je bilo na
zaključku leta v Gornji Dubravi na Hrvaškem. V kavarni »K JELENI« nas je
bilo kar pet avtobusov. Ko smo prišli, se nam je zdelo, da nimaš kam stopiti.
Toda čez kakšne pol ure je bilo vse »pošlihtano« in v najlepšem redu.
Imeli smo se super, kot se spodobi za zaključek leta. Seveda je ponovno
kar nekaj naših upokojencev ostalo doma, saj so za to našli nekakšen
vzrok. Toda ko so čez nekaj dni izvedeli, kako smo se imeli »fletno », jim je
bilo zelo žal, da jih ni bilo z nami.
Za druženje bo v letu 2013 še veliko priložnosti. Prva je Redna letna
konferenca našega društva, ki bo v petek, 8. februarja, druga priložnost pa
bo v torek, 12. februarja, ko bomo pustovali v Ločah v gostišču »LOPAN«.
V prvem četrtmesečju vam ponujamo še eno priložnost za druženje, in

Upokojene “NAVIHANKE” so vnesle razpoloženje

Albin Cocej

Božično-novoletni bazar
V sredo, 19. 12. 2012, smo otroci in strokovni delavci Vrtca Mavrica Vojnik
priredili božično-novoletni bazar, s katerim smo popestrili že tako bogato
decembrsko dogajanje v našem vrtcu.
Naši otroci so skupaj s strokovnimi delavci ustvarjali različne novoletne
izdelke, ki smo jih potem ponudili v prodajo. Sodelovali so tudi starši,
katerim se ob tej priložnosti zahvaljujemo.
Bazar smo otvorili z nastopi naših malčkov, prijetno popoldne pa so

sicer praznovanje dneva žena, ki bo 8. ali 9. marca. Vse informacije dobite
pri vašem poverjeniku ali v naši pisarni v sredo ali petek med 9. in 12. uro.
Oglasite se pri nas in družite se z nami.
Obrnili smo nov list za nove predloge in ideje za leto 2013. Sedaj je tudi čas,
da poravnate članarino. Ob tej priložnosti dobite tudi program druženja in
izletov. Članarine nismo dvignili, torej ostaja enaka znesku izpred preteklih
dveh let. Naj izkoristim to priložnost, da pozovem tiste upokojence v naši
občini, ki se do sedaj še niste priključili naši veliki “družini”, da to čimprej
storite. Verjemite, da se boste hitro “vklopili” in spoznali številne prijetne
ljudi iz naše občine in drugih krajev naše domovine.
Naše društvo ima v letu 2013 v planu še kar nekaj srečanj, praznovanj in
izletov. Tudi na enotedenski dopust v hotelu »Delfin« v Izoli ne pozabimo;
prvi bo v aprilu, drugi v oktobru. Do sedaj se je tega dopusta udeležilo
100 naših upokojencev na leto – 50 v pomladanskem in 50 v jesenskem
času. Naročimo avtobus, ki dopustnike odpelje iz Vojnika do hotela v Izoli
in čez teden dni nazaj. Vseskozi vas spremlja in vodi naš vodič, ki skrbi za
varno potovanje, prijetno bivanje in varen povratek domov.
Ob zaključku vam želim prijetne dni, pridite in družite se z nami. Pustimo
vsaj za nekaj časa skrbi doma in se predajmo prijetni družbi sebi enakim,
ki smo vedno dobre volje, veselo zapojemo in zaplešemo, saj nikamor ne
gremo brez muzikantov.
Predsednik DU: Ivan Robačer
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Društvo Talon Frankolovo
v letu 2012

mesto. Iskali smo tudi izgubljeni prstan grajske gospe na gradu Lindek,
pa organizirali pohod k polnočnicam v Črešnjice, postavljali klopotec,
izdelali igračke za otroke v Vrtcu Frankolovo kot darilo Miklavža, pa tudi
voščilnice smo sami pripravili.
Da smo lahko vse zadane naloge izpeljali, so zaslužni člani društva, naši
donatorji, KS Frankolovo, Občina Vojnik in več krajanov, s katerimi dobro
sodelujemo, zato se vsem iskreno zahvaljujem v želji, da bo tudi letos
sodelovanje obrodilo sadove.
Nada Kužner
Foto: Jure Vovk

Turnir v šnopsu
Predsednica Društva Talon Nada Kužner
Društvo Talon je bilo aktivno skozi vse leto, saj je v celoti uresničilo
program dela za leto 2012.
Že na začetku leta smo sodelovali pri izdelavi pustne maske, pripravili
dve večji prireditvi: spomladanski kramarski sejem s predizborom
harmonikarjev za pohorsko coklo in poletni kramarski sejem, na katerem
smo prikazali obdelavo lesa - tesarjenje na star način.
V aprilu smo organizirali izlet v Novi Sad in Beograd, jeseni pa smo si
v okviru martinovanja ogledali Ptuj z okolico. Udeležili smo se čistilne
akcije, praznovali dan žena in 40 mučencev, imeli piknik za člane
društva, kuhali golaž na drugem golaž žuru. Na tem žuru smo osvojili 2.

Tekmovalci v turnirju Šnops

Blagoslov kipa
V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bil 17. 1. 2013 slovesen blagoslov kipa
Matere božje iz Fatime.
Blagoslov je opravil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek ob somaševanju
tajnika Ivana Šumljaka in domačega župnika Antona Pergerja.
Blagoslova so se udeležili predstavniki vodstva bolnišnice in Občine
Vojnik. Bogoslužje so polepšali pevci cerkvenega moškega pevskega
zbora pod vodstvom Marjana Adamiča.
Bolnišnična kapela je posvečena Mariji - zdravje bolnikov. Do sedaj
kapela ni imela vidnega znamenja Božje matere. Ob 50-letnici
psihiatrične dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in 20-letnici
samostojnosti ustanove smo se donatorji Danilo Bojanovič, Anica
Lenart, Anica Podergajs in na žalost že pokojna Anica Kačičnik odločili,
da po 66 letih znova nastanimo Marijin kip v kapelo. V bolnišnici je
kapela z Marijinim kipom obstajala do leta 1946.
Kip ima posebno vrednost, saj je bil kupljen prav v mestu Fatima na
Portugalskem. Z romarji vojniške župnije, ki jih je vodil župnik Anton
Perger, je srečno pripotovala do Vojnika.
Pri ureditvi dokončne podobe je sodelovala tudi Občina Vojnik, za kar
se ji poleg donatorjem iskreno zahvaljujemo. Zopet je dokazala, da je
vedno odprta za sodelovanje in povezovanje za dobro vseh, da ji ni
vseeno, kakšno je življenje za zidovi bolnišnice. Urejena kapela nam je v
ponos, saj jo pogosto obiščejo tako naši občani kot ljudje iz drugih krajev.
Upamo da bo veliko bolnikov, ki se zateka v kapelo po duhovno
tolažbo, našlo vero in upanje v novo življenje.
Anica Podergajs
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Aktivno leto

DRUŠTVA

V soboto, 1. 12. 2012, se je v dvorani gasilskega doma v Novi Cerkvi odvijal
turnir v ŠNOPSU – prvič v organizaciji Športnega društva Nova Cerkev.
Boji so bili neizprosni, napeti in polni dobre volje, tekmovalci pa z vsakim
bojem bolj izčrpani. Tu so jim na pomoč priskočili organizatorji, ki so
poskrbeli za hrano in pijačo.
Najboljši kvartopirci so se borili pozno v večerne ure. Tretje mesto je
osvojil Jan Kovač, drugo Vlado Koprivnik, ki se je dobro boril, vendar ga
je v finalu premagal Lojze Klinc. Srečni poraženec pa je bil Boštjan Štante.
Prvi naš kvartopirski turnir je bil uspešno speljan tako po tekmovalni
in organizacijski plati, zato tokratne tekmovalce in tiste, ki letos niso
utegnili, že sedaj vabimo na 2. turnir v šnopsu, ki bo v pričetku decembra
prihodnje leto.
Športno društvo Nova Cerkev, Natalija Hudin

Mladinsko društvo

V Novi Cerkvi so ustanovili
mladinsko društvo

vzdušju ob zaigrani in zapeti pesmi, kajti med svojimi člani društvo šteje
dobre pevce, harmonikarje in kitariste. V prihodnjih dneh bodo imeli
praznični družabni večer z obdarovanjem, na začetku novega leta pa se bo
zbral Občni zbor in sprejel nove sklepe o dejavnostih za v prihodnje.
Vsem dobrim krajanom se zahvaljujemo za napotke ter seveda naši
lokalni skupnosti za podporo in pomoč.
Natalija Hudin,
Mladinsko društvo Nova Cerkev

Gasilci in zaščita

Zima žal ni bela, a pri
gasilcih se na polno dela ...
Pridni smo ne glede na letni čas, še posebej pa nas veseli, da so najbolj
pridne mlade roke, saj so naši pionirji decembra pridno izdelovali
novoletne voščilnice ter adventne venčke, najmlajšim pa smo člani

Mladi, kreativni in veseli krajani Nove Cerkve so že nekaj časa kovali idejo,
da bi tudi sami ustanovili mladinsko društvo
Večkrat je bilo namreč slišati, da organiziranih mladih Novocrkolanov
nikjer ni, kar pa je seveda izkrivljeno mnenje, kateremu so hoteli in uspeli
nasprotovati pobudniki Mladinskega društva Nova Cerkev.
V začetku novembra so resno stopili skupaj in razširili idejo o ustanovitvi
društva med svojimi prijatelji in znanci po kraju. Pobudniki so sestavili
predlog statuta in okviren plan dela ter ga podali svojim prijateljem v
pregled in potrditev. Ko se je zbrala ožja delovna ekipa, pa je bil sklican
ustanovni zbor, ki se je zgodil 2. 11. 2012 v službenih prostorih Krajevne
skupnosti Nova Cerkev. Za predsednico Mladinskega društva je bila
izvoljena pobudnica Natalija Hudin, kateri pa bo vneto in prijateljsko
pomagal Izvršni odbor in seveda Občni zbor, ki bo sproti in redno
prinašal ideje, nasvete in dobro voljo.

Obisk dobrega decembrskega moža Božička
pripravili presenečenje - obisk dobrega decembrskega moža Božička.
Ko se leto počasi poslavlja, se že po tradiciji naslonimo na novega,
potrkamo na vrata sokrajanov, vam stisnemo roko, si iskreno zaželimo
sreče in zdravja ter vam podarimo koledar našega gasilskega društva.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kljub splošni in težki gospodarski
situaciji prispevali svoj prostovoljni prispevek in nam omogočili, da
bomo lahko še naprej uspešno opravljali svoje delo in poslanstvo
takrat, ko bo to potrebno.
Še popravek. V zadnjem Ogledalu je prišlo do neljube napake pri
objavi nujnih telefonskih številk v primeru naravnih nesreč. V PGD
Vojnik je v primeru poplavne ter požarne ogroženosti kontaktna
oseba Adolf Janc, ki je dosegljiv na telefonski številki (041) 795-502.
Prijetne in varne dneve vam želimo gasilci PGD Vojnik!
Mladi Novocrkolani so si zadali obširen plan delovanja: od zabavnih,
kuturnih, športnih in dobrodelnih dejavnosti do izobraževalnih večerov
in vsestranske pomoči svojim sovrstnikom in starejšim krajanom. Tako
želijo pripomoči tudi k ugledu kraja in priskočiti na pomoč drugim
dejavnim društvom v kraju.
V dobrem mesecu dni delovanja so organizirali pokušino vin ob prazniku
sv. Martina, dobrodelno akcijo zbiranja sladkarij za socialno ogrožene otroke
z naslovom Košarica dobrot Mladinskega društva Nova Cerkev, sankanje
ter številne družabne večere. Dogodki so minili v prijetnem in prijateljskem
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Roman Kugler, predsednik PGD Vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik

26. december je dan, ko goduje sv. Štefan, zavetnik konj. To je tudi dan,
ko se v Novi Cerkvi že tradicionalno zbere veliko število konjenikov, kjer
njih in njihove konje blagoslovi domači župnik Alojz Vicman.

Pisma bralcev
»Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji in v skladu
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v
skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 30 vrstic,
daljše prispevke avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili
nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena
s celotnim imenom, naslovom in telefonsko številko avtorja,
na katero lahko preverimo njegovo identiteto. V glasilu pismo
podpišemo z imenom in s priimkom avtorja.«

Podreti, prenoviti ali …
Precej odmevov se je pojavilo na članek z gornjim naslovom v prejšnji
številki Ogledala. Z njim smo želeli odpreti rubriko, v kateri bi opozarjali
na potrebo po ohranjanju stavbne kulturne dediščine, na prednosti
in težave ter v končni fazi odnos lokalne in širše skupnosti do te
problematike.
Predstavili bi dobre prakse in skušali premakniti mačehovski odnos, ki
ga imata država in lokalna skupnost do investitorjev, ki se lotijo prenove,
saj ne upoštevata dejstva, da bo s prenovo pridobilo tudi okolje. Kljub
številnim pomislekom se še najdejo ljudje, ki imajo spoštljiv odnos
do stavb, okolja in širšega prostora, ki se kljub neugodnim časom in
neživljenjskim zakonskim predpisom lotijo prenavljanja in revitalizacije
starih, častivrednih stavb.

Domači župnik Alojz Vicman.

Arnold LEDL, arhitekt

Predsednik KS Nova Cerkev Slavko Jezernik je podeljeval
spominske obeske.

Godba na pihala iz Nove Cerkve je popestrila dogajanje.
Tudi letos ni bilo nič drugače, bilo pa je to že 14. žegnanje. Organizacijsko
sta moči združili KS Nova Cerkev in Turistično društvo Nova Cerkev,
dogajanje so popestrili s stojnicami, bogračem, palačinkami in raznimi
dobrotami. Verjamemo, da je bilo srečanje vsem prisotnim všeč, zato se
naslednje leto nadejamo še večjega obiska.
Zvezdana STOLEC, TD Nova Cerkev
Foto: Jure Vovk
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Žegnanje konj
v Novi Cerkvi

DOGODKI

Iz srca do srca
So stvari, ki si jih lahko privošči vsak, so reči, ki jih je mogoče dobiti za vsakim vogalom, a so trenutki, ki jih
ni mogoče kupiti z nobenim denarjem …
A čas neusmiljeno hiti, teče in nič ne vpraša, če nam je prehitro! Čas gre in
z njim odraščamo tudi mi. Letos smo obeležili že 25. obletnico od takrat,
ko smo zapustili osnovno šolo. In večina od nas je v tem letu stopila v 4.
desetletje svojega življenja. Tudi Robi je eden izmed nas. Nekdanji sošolci
smo ga želeli ponovno obiskati in ga razveseliti z obiskom. Začeli smo z
iskalno akcijo in tudi tokrat uspeli. Našli smo ga v PV Zimzelen, prijetnem
centru v Topolšici, ki ga obdaja čudovita narava. Po nekaj dogovorih z go.
Diano je napočil dan našega obiska. Z besedami se težko opiše trenutek
ganjenosti vseh, ki smo ga obiskali. Prva je v njegovo sobo vstopila naša
takratna predsednica razreda Tinca. Po prvem »šoku« in presenečenju, ki
ga je občutil v tistem trenutku, jo je Robi takoj prepoznal, za njo pa tudi
vse, ki smo stali za njo. Zelo se nas je razveselil in ob tem smo srečo čutili
tudi vsi zbrani okoli njega. Še posebej je bil vesel takratne razredničarke
Tatjane Falnoga, s katero je bil vedno v dobrem odnosu. Skratka bilo je
zares lepo, vsi smo se imeli odlično. Klepetali smo in bili veseli, ker se je
Robi spomnil dosti stvari, ki smo jih včasih skupaj počeli. Spet nam je
zaigral na orglice in v njegovih očeh je bilo videti iskrice sreče. Sploh
se nismo zavedali, da smo bili toliko časa skupaj in nihče od nas ni niti
pomislil na uro. Gotovo bi še klepetali in obujali lepe spomine, če nas ne
bi Robijevi sosedje opomnili, da se pač bliža čas večerje in bi radi prišli do
svoje mize, kjer bi lahko v miru večerjali. Tako smo se poslovili in pustili
za sabo nekaj lepih uric, ki so bile preživete malo drugače, kot jih je Robi
navajen sicer.
Vsi se jih bomo spominjali s toplino v srcu.
Robi Vizjak
Bilo je nekoč, še ne tako dolgo nazaj, bili smo še otroci, se podili okoli
šolskih vogalov, se skrivali, lovili, našli prve simpatije, morda občutili prvo
ljubezen. Tudi Robi Vizjak je bil del našega razreda in je z nami vred gulil
šolske klopi. Že od malih nog je bil zelo dober športnik. Pretekel je veliko
tras, poznal vsak kotiček našega lepega kraja Vojnika in užival v stiku z
naravo. Trdo je delal za to, da je lahko sodeloval na večjih tekmovanjih.
Bil je regijski prvak v krosu v Celju.
Po koncu osnovne šole smo se razšli in vsak je stopil na svojo pot.
Širili smo obzorja, odraščali in postajali vedno bolj samostojne in
samosvoje osebnosti. Naše vezi so se zrahljale, z nekaterimi pretrgale
in se nikoli več povezale, z nekaterimi pa smo ostali povezani,
čeprav je za nami že toliko let. Vedno bolj se zavedamo in cenimo
naše prijateljstvo, ki nam vsake toliko časa polepša večer, ko se spet
srečamo in obudimo spomine na stare čase …
Dolgo časa nismo vedeli za Robijevo zgodbo. Verjeli smo, da mu ni
do druženja z nami, da si je našel svoje prijatelje in zaživel nekje po
svoje. A žal smo živeli v zmoti. Izvedeli smo resnico, ki nas je osupnila
in zarezala v vsakega izmed nas. Človek kar ne more verjeti, kakšne
zgodbe nam piše življenje …
Na enem izmed naših druženj pred desetimi leti smo sklenili, da
navežemo stik z njim in ga obiščemo. Pričela se je iskalna akcija.
Zavrteli smo ogromno številk, poklicali kar nekaj ustanov in uspelo
nam je …Takrat je okreval v Delovno varstvenem zavodu Videm pri
Ljubljani. Še vedno je svež spomin nanj, kako se je razveselil našega
obiska. Po klepetu in obujanju spominov nam je pokazal, da zmore
igrati tudi na orglice …
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Življenje gre naprej,
ne sprašuje in ne upošteva mej,
vsakemu nameni kakšno stvar,
vsakemu nameni kakšen dar,
življenje nam je dano,
le ceniti ga dostikrat ne znamo …

Darinka Arih
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Najstarejši krajani
KS Vojnik
S strokovno sodelavko Irmo Blazinšek sva januarske popoldneve
namenili obiskom naših najstarejših sokrajank in sokrajana. V naši krajevni
skupnosti živi 19 krajank in 1 krajan, ki so stari nad devetdeset let.
Ob pogovoru z njimi nama je čas hitro minil, saj so izkušnje in spomini, ki
jih vsak nosi s seboj, bogati in številni.
Vsem želimo, da bi svoja leta preživljali čim bolj kvalitetno, da bi bili
dobrega zdravja in da se z vami, gospod Franc in gospe Terezija,
Frančiški, Neži, Katarini, Marije, Stanislava, Ljudmila, Ana, Rozi, Albina,
Amalija, Jožefa, Matilda in Antonija, zopet srečamo in preživimo
prijeten čas v vaši družbi.

Voščilu so se pridružili tudi Arclinski fantje
100 let Matide Verbič
V soboto, 26. 1. 2013, pa smo z Arclinskimi fanti in županom občine
Vojnik Benom Podergajsom z veseljem voščili gospe Matildi Verbič, ki je
27. 1. praznovala svoj 100. rojstni dan.
Matilda se je rodila na domačiji Dobrotinšek, kjer je otroštvo preživljala
še v družbi sestre Micike in treh bratov: Milana, Pavleka in Karlija. V
Vojniku je obiskovala ljudsko šolo. Leta 1947 se je primožila v Tomaž k
Antonu Nareksu. Njun dom so polepšali otroci Rozika, Štefka, Anton in
Marjana. Nasmejano in vedro Matildo smo obiskali na domu njenega
sina Antona, ki skupaj z ženo skrbi za mamo. Gospa Matilda je vesela
obiska vseh svojih otrok, ki so si ustvarili svoje domove v bližini
domače hiše. Še posebej pa se razveseli obiska osmih vnukov in šestih
pravnukov. Nestrpno pričakuje srede. To je dan, ki ga nameni branju
njej ljube revije Lady.
Na njeni polici jo čakata že dve novi knjigi, ki ju je dobila za rojstni dan.
Prebrala je že pol monografije o Vojniku. Ne bo pa minilo veliko časa,
ko bo prebrana tudi knjiga o Dobrotinu. Poleg knjig se je razveselila
tudi čestitk in daril.
Matilda je na zetovo vprašanje, kako je zdaj, ko je dopolnila 100 let,
odgovorila: » Zdaj mi pa čist nič ne fali.«
Vsi ji želimo, da tako ostane še dolgo.
Lidija Eler Jazbinšek
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V Celju je meseca junija 2012 pričel delovati nov
Regijski center medgeneracijskega druženja. Z
njim želimo starejšim omogočiti aktivno druženje
ter hkrati razvijati nove oblike pomoči in ponudbo
servisnih storitev, ki lahko starejšim olajšajo življenje doma ali pa so v samo
pomoč njihovim svojcem pri oskrbi starejših občank in občanov.
Naša ponudba razveseljuje predvsem tiste, ki živijo sami in si z vključitvijo
v program lajšajo osamljenost, popestrijo enolične dopoldneve in aktivno
ter ustvarjalno preživijo nekaj ur na teden. Prav tako pa je namenjen tudi
vsem ostalim občanom in občankam, ki si želijo aktivno preživljati svoj
prosti čas in se vključiti v katero izmed ponujenih aktivnosti.

V okviru centra se mesečno oblikuje program dnevnih aktivnosti za
aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije, ki temelji na željah
in potrebah naših uporabnikov. Program vsebuje različna predavanja,
ustvarjalne delavnice, filmske in glasbene urice, družabne igre, igre
za urjenje spomina, delavnice na temo finančnega opismenjevanja,
orientalski ples, jogo smeha, zumbo za starejše, izmenjavo kuharskih
receptov itd. Za mamice je vsak prvi četrtek v mesecu na razpolago naša
prostovoljka Cveta Skale, dipl. med. sestra, ki je polna praktičnih nasvetov
o dojenju in vsem v zvezi z otroki. Za osnovnošolce imamo na razpolago
učno pomoč, kar pomeni, da jim pomagamo pri lažjem razumevanju
učne snovi. Prav tako se je pri nas že oblikovala skupina za samopomoč
svojcem, obolelih za demenco. Vsi programi, ki se odvijajo v našem
centru, so brezplačni.
Z Regijskim centrom medgeneracijskega druženja je družba pridobila še
eno mesto, kjer se izmenjuje izkušenost starejše generacije z znanjem in
energijo mlajše generacije ter tudi v praksi spodbuja medgeneracijsko
sodelovanje in sožitje med generacijami.
Naši prostori se nahajajo na Kocenovi 8 v Celju. Odprti smo vsak delovni
dan od 8.00 do 16.00. Za vse dodatne informacije vam je na razpolago
naša telefonska številka: 03 492 59 40 ali email: info@socio-rcmd.si.
O vseh aktualnih dogodkih pri nas pa si lahko preberete tudi na naši
internetni strani: http://socio-rcmd.si/.
Vabljeni!
Alenka Vodončnik

Česar nas niso naučili v šolah
Knjiga govori o znanjih in lastnostih, ki jih nujno potrebujemo, da smo vsaj
povprečni podjetniki. Ker naša generacija v splošnem ne pozna prevzemanja
odgovornosti nase, samoiniciativnosti, trdnih prepričanj in močne osebnosti,
karizme, samozavesti, zapisovanja ciljev, se izogiba prodaji, ima neorganiziran
osebni čas … Vsega tega ter še več nas v šolah niso naučili.
Knjiga, ki bo pomagala mnogim v začetnih letih podjetništva – da vedo,
kaj potrebujejo, zakaj jim ne gre, kje smo močni in kje šibki. Vedno več
ljudi “gre na svoje”, a le redki uporabljajo to znanje.
Predstavljajte si to: punca vsa leta odličnjakinja, športnica šole, dobitnica
mnogih zlatih priznanj, dejavna v dodatnih aktivnostih, podprvakinja v
igranju klavirja, česarkoli se loti, je med najboljšimi … In kar naenkrat pride

Jaslice v cerkvi pri Sv. Trojici
Malo pred božičem smo si v kletnih prostorih cerkve v Sv. Trojici ogledali
jaslice, ki so jih izdelali in postavili posamezniki, društva, šole in vrtci,
pa tudi lokalne skupnosti. Med njimi so bile tudi jaslice vojniške cerkve
in Občine Vojnik. Naše obnovljene jaslice so krasile osrednji prostor
prireditve, restavratorji pa so se potrudili z obnovo, tako da so privlačile
obiskovalce in bile deležne številnega ogleda.
Del moškega pevskega zbora KUD France Prešeren iz Vojnika je uvodoma
zapel nekaj pesmi, potem pa je v imenu občine Vojnik spregovoril župan
Beno Podergajs.

Petra Škarja

Jaslice v vojniški farni cerkvi
Jaslice so element, ki v slovenskih cerkvah in domovih v božičnem času
nikakor ne smejo manjkati. Tudi tiste v vojniški cerkvi so izredno lepe.
Dnevi pred božičem povečujejo energijo vojniških jasličarjev Urbana
Podergajsa, Mirana Štanteta, Darka Klančnika, Francija Šeliha ter Vilija in
Marka Škofleka. Ti možje skozi vse leto razmišljajo, kaj bi jaslicam dodali, kaj
bi spremenili, kako bi jih postavili. Nekaj dni pred božičem pričnejo z delom
v cerkvi. Tudi letos je bilo tako. Spet so nekaj elementov dodali, spremenili
razporeditev in predvsem doživljali predbožični čas na poseben način.
V sam prostor so vključili elemente domače pokrajine in domačih
objektov, od cerkve Device Marije do kapelic, planinske koče ipd. Večino
maket je v zadnjih letih izdelal Urban, za razsvetljavo pa poskrbita Vili in

Marko. Seveda vsak izmed njih doda svoje ideje, ki jih nato uskladijo. Ne
manjka niti malo jezero, v katerem živijo ribice. Ob različnih figurah, ki so
postavljene v jaslicah, ob zanimivi razsvetljavi in primerni glasbi tudi v
srcih obiskovalcev zaživi čudovito vzdušje božične noči.

Po kulturnem programu, v katerem so sodelovali otroški pevski zbor
ob spremljavi pianistke, trobentač in pevski zbor društva upokojencev,
je sledil osrednji pozdrav tamkajšnjega župana Darka Frasa. Zahvalil se
je vsem razstavljalcem, organizatorjem razstave, na koncu pa podelil
priznanja vsem, ki so razstavljali.
Župnik cerkve sv. Trojice je blagoslovil jaslice, s čimer pa je bila razstava
odprta. Za povabilo na sodelovanje se je zahvalil tudi naš župan Beno
Podergajs in podelil spominsko darilo županu in župniku.
Pevci našega pevskega zbora pa so s svojim ubranim petjem
popestrili prireditev, druženje pa se je nadaljevalo še v pozne večerne
ure. Seveda so se grla sproti močila, pa tudi prigrizka ni manjkalo.

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk

Jure Vovk
Foto: J. Vovk
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na prvo delovno mesto, v trženje finančnih
produktov, in doživi hud šok. Ne le da ni
najboljša, ni niti povprečna, ampak je krepko
med najslabšimi tržniki v podjetju. Kako to? Pa
saj je bila vsa leta najboljša med najboljšimi!
Ker je knjiga v teh nevarnih razmerah na
trgu idealno branje za mnoge, je sprožila
mnogo prahu med profesorji, učenci, starši
in študenti. Večina se nekako zaveda, da nam
šola ne da dovolj, da bi znali finančno preživeti,
a le redkokdo to prizna.
“Prišli so časi, ko smo ljudje odvisni samo
še od svojih sposobnosti, znanja in veščin. Ni
več pomembno, katero diplomo imaš, temveč samo še, kaj
znaš. Kaj znaš takšnega, da je uporabno za preživetje in hkrati kot takšno
prepoznano na trgu? Na koncu namreč štejejo samo še odjemalci in nič
več besede.
Ta knjiga dobro pozna svoje odjemalce, zato so zapisane samo tiste
besede, ki bodo bralcem koristile pri uspehu na trgu. Užitek jo je bilo
brati, še bolj vam jo bo udejanjati!” je zapisala mag. Nastja Mulej, trenerka
kreativnega in konstruktivnega razmišljanja.
Lastnosti knjige in kratek uvod je viden na strani: http://www.petraskarja.
com/knjige/cesar-nas-niso-naucili-v-solah-2/

PROMETNI KOTIČEK

Kaj je pomembno
vedeti pri nakupu
ali prodaji rabljenega vozila
Spoštovane bralke in bralci, na vaša telefonsko postavljena vprašanja vam v smislu mojega poznavanja
osebnih in tovornih vozil ter gradbene mehanizacije odgovarjam v dobri veri samo tisto, kaj je pomembno
vedeti pri prodaji oziroma nakupu vozila, da cena ne odraža vedno ohranjenosti vozila ali stroja.
V zaostrenih vsakodnevno težkih gospodarskih pogojih je samoumevno,
da si delavec vse težje privošči oz. se odloči za nakup novega avtomobila,
zato se najlažje odločiti za nakup rabljenega vozila. Ker je ponudba rabljenih
avtomobilov na slovenskem trgu izredno pestra, ni čudno, da so se v zadnjih
letih razmahnila številna podjetja, ki so se začela ukvarjati z odkupom, prodajo
in urejanjem postopkov pri prenosu lastništva. Po mojem prepričanju je še
vedno največ tistih kupcev ali prodajalcev, ki se za nakup ali prodajo odločajo
preko časopisnega oglasa ali obiščejo nedeljske avto sejme rabljenih vozila
ali strojev. Mnogi mislijo, da je nakup rabljenega vozila ali stroja cenejši od
nakupa novega, saj je nakupna cena občutno nižja. Še vedno velja nekakšno
nepisano pravilo, da nov avtomobil največ vrednosti izgubi v svojem prvem
letu, ko se nekaterim znamkam in modelom cena zniža tudi za 20 %, seveda
pa je cenovni minus odvisen predvsem od priljubljenosti znamke in tipa.
Tako kot pri novih gredo tudi pri rabljenih avtomobilih najbolje v prodajo
modeli nižjega ali spodnjega srednjega razreda, ker so cenovno bolj
dostopni in ne predragi za vzdrževanje.
Ne prodajajte avtomobila pred vhodom avtomobilskih sejmov, kjer se
vsako nedeljo zbere pisana druščina rabljenih avtomobilov in tudi množica
radovednežev, kupcev pa je le peščica. Ne pozabite tudi, da so med njimi
preprodajalci, ki tiste, ki želijo avtomobil prodati na sejmu, nadlegujejo že
pred vhodom in se pogajajo za ceno. Takšna hitra pogajanje pa se največkrat
končujejo z negodovanjem in tudi večkrat z zmerljivkami, pravi posel pa
se šele začenja v notranjosti avto sejma. Najbolj iskani in najbolje ohranjeni
avtomobili kar hitro najdejo resne kupce, dogaja se tudi, da prodajalec po
nakupu že čez nekaj minut isti avtomobil ponuja na drugem koncu sejma,
seveda za višjo ceno. Na sejmu je mogoče urediti tudi kupoprodajne
formalnosti za vozila, registrirana na območju ljubljanske upravne enote,
možno je opraviti tudi odjavo in prevzeti preizkusne tablice.
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Na kaj je treba biti posebno pozoren pri nakupu in
prodaji rabljenega avtomobila?

Nakup:
• preverimo ujemanje podatkov v prometnem dovoljenju, posebno
številko šasije ter tip motorja,
• preverimo identiteto prodajalca in ugotovimo, ali avtomobil ni
predmet enkratne ali večkratne prodaje,
• izpolnjena in potrjena servisna knjižica, ki je eden od dokazov, da je
bilo vozilo redno in pravilno vzdrževano,
• podrobno preglejmo karoserijo avtomobila in motorni prostor, saj s
pozornim pregledom lahko ugotovimo, ali je bil avtomobil zaleten ali
kako drugače močneje poškodovan,
• lesketajoča barva in temeljito oprana karoserija še ne pomenita, da je
avtomobil tudi ohranjen,
• razmajani sedeži, natrgane preobleke sedežev, oguljen volanski obroč,
prestavna ročica in obloge na pedalih (sklopke in zavore ter plina)
pričajo, da avtomobilu ni bilo prizaneseno,
• neenakomerno obrabljene pnevmatike navajajo na napake ali
poškodbe podvozja in krmilnega sistema,
• v kupoprodajno pogodbo pa mora kupec natančno zapisati število
prevoženih kilometrov s števca in vse preostale tehnične podatke iz
prometnega dovoljenja,
• kupoprodajno pogodbo podpišeta kupec in prodajalec ob datumu
sklenitve kupoprodajne pogodbe,
• kupec vozila mora v vsakem primeru poskrbeti za prenos lastništva
vozila, na novo skleniti zavarovanje in si priskrbeti registrske
tablice.

Stvarna napaka je:

• preverimo, kakšne so cene vozila na trgu, in po možnosti opravimo
tudi cenitev vozila s pomočjo Evrotaxa,
• preverimo identiteto kupca in resnost njegovih namenov,
• kupcu ne izročimo vozila ali dokumentov, dokler v celoti ne poravna kupnine,
• s kupcem se dogovorimo za prenos lastništva vozila, ki pa ga je
najbolje opraviti takoj,
• najenostavnejši in najcenejši je postopek pri trgovcu z rabljenimi
vozili, ki sestavi kupoprodajno pogodbo ali pogodbo o odkupu ali
komisijski prodaji ter račun za kupca,
• na pogodbi mora biti jasno navedeno, ali prodajalec sam odjavi
vozilo iz prometa ali to v njegovem imenu opravita komisionar ali
kupec vozila in kdo je upravičen do povrnitve neizkoriščenega dela
zavarovanja ter nadomestila za uporabo cest,
• registrske tablice v vsakem primeru ostanejo prodajalcu, ki jih lahko
posreduje v shrambo na upravni enoti ali zahteva njihovo uničenje,
• navodila za prenos ali prekinitev zavarovanja se nahajajo na hrbtni
strani zavarovalne police.

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za
promet,
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero
jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu morala biti
znana,
• če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene
oziroma predpisane, ali
• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom,
razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Uveljavljanje napak (stvarne – skrite)
Kupoprodajna pogodba pri nakupu rabljenega avtomobila je pravzaprav
tipični obligacijsko-pravni posel, katerega predmet je prodaja ali nakup
premične stvari. To pomeni, da boste vsa relevantna vprašanja v zvezi s
prodajo ali nakupom avtomobila lahko našli v tistem delu obligacijskega
zakonika, ki ureja prodajno pogodbo (435. čl. OZ,. Ur. l. RS, št. 83 /2001).
V skladu s 435. členom Obligacijskega zakonika se s prodajno pogodbo
prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo
pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal
kupnino. Pri kupoprodajni pogodbi, še posebno če je predmet prodaje
rabljeno vozilo, je potrebno paziti predvsem na dve kategoriji napak: na
stvarne in skrite napake.

Skrite napake so:
Za skrito napako gre, če se potem, ko je kupec stvar (vozilo-stroj) prevzel,
pokaže, da ima stvar kakšno napako, katere z običajnim pregledom pri
prevzemu ni bilo mogoče opaziti. Pri skritih napakah je pomembno, da
mora kupec obvestiti o njej prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko
je napako opazil.
Opozoril pa bi tudi, da nekatere kupoprodajne pogodbe pri rabljenih vozilih
ali gradbenih strojih lahko vsebujejo posebno klavzulo, ki prodajalčevo
odgovornost za stvarne napake izključujejo, zato svetujem še posebno
previdnost pri takšnih pogodbah. Zlato pravilo je, da si za pogodbo vzamete
čas in jo natančno preberete in se tako najlažje izognete morebitnim
poznejšim nevšečnostim.
Upam, da sem odgovoril na vprašanja in zapisal v smislu zavarovanja
kupcev in prodajalcev dovolj informacij pred morebitnimi nevšečnostmi
pri nakupu rabljenega vozila ali gradbenega stroja.
Povzetek je delni prepis priročnika in se nanaša na potrošniško pravo.
Vsem potencialnim kupcem rabljenih vozil želim dober in čim cenejši
nakup ob pomoči svojega strokovnjaka.
Jože Kocman, dipl. inž.
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Prodaja:

ŠPORT

Za rojstni dan bronasti
odličji na plavalnem
državnem prvenstvu
Obetaven plavalec Aljaž Guzej je na nedavnem združenem državnem
prvenstvu v absolutni, mladinski in kadetski kategoriji, ki je potekalo od
24. do 27. januarja 2013 v Kranju, osvojil kar dve tretji mesti.

Saša si življenja brez smučanja ne zna predstavljati.

Aljaž se s trenerko Vero Pandža veseli dveh novih bronastih odličij.
24. januarja je osvojil 3. mesto na 400 m prosto, dan kasneje, ravno
na svoj rojstni dan, pa prav tako bronasto odličje, tokrat na 800 m
prosto. Tekmovalo je 419 plavalcev iz 25 klubov. Aljaž je z novim letom
prestopil tudi v člansko kategorijo, kjer je konkurenca še večja, treningi
pa napornejši.
Tjaša Podergajs
Vir fotografije: http://www.plavalniklub-neptun.net

Saša Brezovnik: »Življenja
brez smučanja si ne
predstavljam!«
Starost: 17 let
Klub: Smučarski klub Unior Celje
Trener: Gregor Marguč
Cilji: uvrstitev v svetovni pokal, zmaga na olimpijskih igrah
Vzorniki: Michaela Schiffrin in Janica Kostelić
Hobiji: kolesarjenje, branje knjig in likovno ustvarjanje
Sanjsko potovanje: Havaji,
Vidnejši rezultati v sezoni 2012/2013:
1. mesto na FIS tekmi v slalomu v Trbižu v Italiji,
1. mesto na FIS tekmi v veleslalomu v Santa Catarini v Italiji,
2. mesto na FIS tekmi v slalomu v Kranjski Gori,
4. mesto na FIS tekmi v slalomu na Starem vrhu pri Škofji Loki.
“Na smučke so me pri 4. letih postavili starši, dve leti kasneje so me vpisali
v alpsko šolo Svizec. Udeležila sem se nekaterih otroških tekem in dvakrat
zasedla 2. mesto. Kmalu so v meni prepoznali potencial, tako sem z 9.
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leti že postala članica Smučarskega kluba Unior Celje,” svoje smučarske
začetke opiše Frankolovčanka Saša Brezovnik. Sašin prvi trener je bil Aleš
Črnko. Brezovnikova, ki je trenutno tudi ena izmed najuspešnejših športnic
v občini Vojnik, je svoje prve smučarske dosežke osvojila na več otroških in
regijskih tekmah. Leta 2010 je prestopila v program FIS in začela dosegati
zelo dobre uvrstitve, prvo zmago je dosegla v italijanskem Bormiu.
Saša je v sezoni 2011/2012 osvojila 1. mesto na državnem prvenstvu v
slalomu, v kombinaciji, super veleslalomu, kot tudi v super kombinaciji.
Sezona 2011/12 je bila njena druga sezona v FIS konkurenci. Udeležila
se je tudi 1. olimpijskih iger za mlade v Innsbrucku in nastopila še na 42
drugih tekmah različnih rangov širom po Evropi, osvojila pokal mlajših
mladink ter postala kar štirikrat državna prvakinja.
Delovna in ambiciozna športnica trenira vsak dan, tekme ima tudi med
tednom. V poletnem času so njeni treningi predvsem kondicijski, v zimski
sezoni pa svoje smučarsko znanje izpopolnjuje na različnih smučiščih in
ledenikih. Decembra in januarja je večinoma odsotna iz šole, zato se potrudi,
da že pred tem obdobjem uredi mnoge obveznosti, nekaj jih ostane še za
kasneje. Dijakinja 3. letnika športnega oddelka I. gimnazije v Celju se o svoji
nadaljnji študijski poti še ni povsem odločila. Zanima jo vse, kar je povezano
s športom, pa tudi fizioterapija. “Ko bo čas, se bom odločila, kam in kako
naprej. Trenutno je moja energija usmerjena samo v smučanje. Življenja brez
smučanja si ne predstavljam. Pomeni mi največ na svetu!”
“Za smučanje me je navdušil ati. Moji starši so tisti, ki mi dajejo na tekmah
pozitivno energijo. Vesela sem, da spremljata vsak moj korak in me podpirata
tako finančno kot moralno.” Sašine noge so zaradi mnogih udarcev v količke
pretežen del leta sive. “Ko drvim med količki, želim priti od starta do cilja.
Brez poškodb. In to je glavno!” Saša je vzljubila smučanje v najbolj rosnih
letih. Uživa v nomadskem življenju in nenehni “akciji”. Če ji ostane še kaj
prostega časa, igra tudi odbojko, se druži s prijatelji, izjemno rada pa tudi
likovno ustvarja. Njen moto “Ne končaj, ko je težko. Končaj, ko je konec!” ji
daje motivacijo, da v bližnji prihodnosti prodre v sam svetovni smučarski vrh.
Želje nadebudne smučarke naj postanejo resničnost.
Tjaša Podergajs

5. božično-novoletni turnir
v malem nogometu
V nedeljo, 16. 12. 2012, je v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi potekal
peti tradicionalni božično-novoletni turnir v malem nogometu, ki ga je
organiziralo Športno društvo Nova Cerkev.
Prijavilo se je 12 ekip, boji so bili neizprosni in napeti. Številni gledalci
so bili navdušeni nad igro, vmes pa so se lahko okrepčali tudi s toplim
prigrizkom in pijačo. Sodnik Andrej Ramšak je odlično opravil svoje delo,

Finalisti ŠD Nova Cerkev
sam turnir po tekmovalni in organizacijski plati pa je bil uspešno speljan.
Na koncu je slavilo moštvo Senses, ki je v finalu premagalo Trisporteam.
Tretje mesto sta si priborili ekipi Mali Pariz in Karma bar. Zmagovalci so
se razveselili denarnih nagrad in pokalov ter se na koncu še v prijetnem
športnem ozračju podružili s prijatelji in organizatorji.
Natalija Hudin, Športno društvo Nova Cerkev

Matic Suholežnik: »Rokomet
je moj način življenja!«
Starost: 17 let
Klub: Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Trener: Tomaž Ocvirk
Cilji: profesionalno igranje rokometa, biti član slovenske rokometne
reprezentance
Vzorniki: Igor Vori in Alen Toskić
Hobiji: igranje računalniških iger, druženje s prijatelji
Sanjsko potovanje: Španija, Kuba

Tjaša Podergajs

Taekwondo z
državno prvakinjo

Vidnejši rezultati 2012:
5. mesto s slovensko rokometno reprezentanco na evropskem
prvenstvu v kategoriji kadetov v Avstriji,
državni prvak z Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško v kategoriji
kadetov,
3. mesto v 1. državni ligi z Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško v
kategoriji mladincev,
2. mesto s slovensko rokometno kadetsko reprezentanco na
mednarodnem turnirju v Katarju.

Sabina Javornik
Učenci POŠ Nova Cerkev so spoznavali osnove borilne veščine.
Ponosni smo, da osnove taekwondoja pridobivamo ob državni prvakinji
Sabini Javornik, ki pa je v letu 2009 bila tudi tretja na evropskem
prvenstvu. ČESTITAMO in držimo pesti za uspehe tudi v prihodnje.
Matic želi poseči v sam svetovni rokometni vrh.

Učenci POŠ Nova Cerkev

21. februar 2013 | OgledalO 1/2013

57

ŠPORT

“Z 9 leti sem pričel obiskovati rokometno šolo Toneta Goršiča v Celju.
S športom se tako rekoč ukvarjam od malih nog. Igral sem nogomet,
košarko, tudi plavanje me je zanimalo,” je uvodoma povedal vsestranski
športnik Matic iz Vojnika. V tem obdobju pa se Matic ni ukvarjal samo s
športom, ampak je njegovo srce za dve leti osvojila tudi harmonika. “Ko
sem bil star 11 let, sem se udeležil testiranja celjskega rokometnega kluba
Pivovarna Laško, kjer so prepoznali moj športni talent. Moj takratni trud je
bil poplačan.” Ogromotno znanja mu je sprva posredoval Klemen Luzar,
kasneje je znanje nadgrajeval pri Vladu Murku. Matic se sedaj rokometnih
veščin uči pri trenerju Tomažu Ocvirku, ki ga spremlja že štiri leta.
Matic ima treninge vsak dan v popoldanskih urah, ob vikendih ima
tekme. “Na treninge me vozi mami, ki me spremlja tudi na tekmah. Ob
koncu ponavadi skupaj analizirava tudi mojo igro. Pa še stari starši me
zelo podpirajo,” simpatično poudari Matic, ki igra krožnega napadalca. Na
treningih se s soigralci večkrat pridruži tudi članski ekipi, kjer jih odrasli
kolegi učijo novih rokometnih prijemov. Prizna, da je rokomet izredno
grob šport, zato je zadovoljen, da do sedaj še ni imel hujših poškodb, ki
bi mu onemogočile nadaljnje treniranje ali nekajmesečno odsotnost s
parketa. “Rad igram rokomet. Je moj način življenja!” pove.
Za 17 let me je zelo presenetilo Maticevo zrelo razmišljanje o njegovem
zasebnem življenju. “Želim si družino. Posvojil bi zapuščenega otroka
iz Afrike in mu omogočil lepše življenje. Tako bi morda vsaj malo
pripomogel, da bi se ljudje med sabo manj razlikovali, tudi če govorimo
o barvi polti. Imam srčne vrednote in želim narediti kaj dobrega.”
Matic želi poseči v sam svetovni rokometni vrh. Če se mu to uresniči, želi
imeti svojo gostilno v Španiji, v Madridu, z velikim prostorom za druženje
in s kvalitetno postrežbo. “Če mi ne uspe, bom zadovoljen že s svojo
gostilno pri nas v Sloveniji,” za zaključek doda dijak Poslovno-komercialne
šole Celje in odide na trening novim uspehom naproti.
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Planinski kotiček
Pohodništvo je priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Je vir zdravja, moči in sprostitve. Je
potovanje k samemu sebi … Slovenija je prepredena s potmi vseh vrst. Pa vendar nam vsaka pot predrami
duha, napolni pljuča in razgiba telo. Popelje nas k odkrivanju lepot narave in modrosti kulturne zapuščine.
Najsi gremo po že znani poti enkrat, dvakrat, vedno odkrijemo in doživimo nekaj novega.
Tako je tudi z našimi tradicionalnimi pohodi. Vedno znova je doživeto
potrditev! Za nami so zimski pohodi na Stolpnik, k Tomažu in na
Šentjungert. Vedno več je pohodnikov, ki jih povabijo na goro prijatelji,
znanci s komentarjem, da je druženje tisto, ki plemeniti te pohode.
Na Stolpniku smo se ponovno srečali s planinci iz Slovenskih Konjic.
Pridružili so se nam tudi planinci Dramelj. Razpoloženje je popestrila lepa
pesem, nagovor predstavnika konjiških planincev in njihovega župana.
Pri Tomažu je ponovno s svojo lepo vodeno in v prazničnem duhu
obarvano sv. mašo presenetil g. Perger, naš župnik. Da bi nas njegove
modrosti še dolgo spremljale! Pohodnikom je društvo pripravilo topel
obrok. Druženje se je s pesmijo nadaljevalo še v koči.
Na Šentjungert smo se podali kmalu po novem letu. Kako je prijala hoja!
In stiski rok, želje! Zadovoljni smo ugotavljali, da je bilo manj »pokanja«,
ki spremlja novoletni čas.
Program izletov in pohodov so naši vodniki že pripravili. Lahko si ga

ogledate na spletni strani, naših oglasnih deskah in tudi v občinskem
glasilu Ogledalu.
Lepo vabljeni z nami. Za vsakogar je nekaj!
Program izletov je v prilogi.

Plan akcij, vključen v akcije PZS:
- 28. 4. 2013 - TRADICIONALNI 20. POHOD VOJNIK - ŠENTJUNGERT
- 9. 6. 2013 – POHOD VOJNIK – URŠULA NAD DRAMLJAMI
- 26. 12. 2013 – SREČANJE PLANINCEV NA STOLPNIKU
Za PD Vojnik: Zvonka Grum
Foto: Rajko Sentočnik in Jože Kamenšek
VODNIK
JANUAR

APRIL

JULIJ

1. NOČNI POHOD
Vojnik-Šentjungert
Odbor za izlete, 4.1.2013

1. PLAČKI VRH
Hermina, 6.4.2013

1. REISECK
Avstrija
Mirko, 6.7.2013

2. SV. ROK –LAMPERČE
VRANJE - Ajdovski gradec
Gašper, 26.1.2013

2. 20 -TRADICIONALNI POHOD
28.4.2013

2. ŽRD
Mojca, 27.7.2013

2. VULKANSKI STOŽCI
Madžarska
Ivan,19.10.2013

FEBRUAR

MAJ

AVGUST

NOVEMBER

1. Valentinov pohod –
Lendavske gorice
Franc, 16.2.2013

1. BLEGOŠ
Gašper, 11.5.2013

1. TRIGLAV
Ivan, 23.-25.8.2013

1. Izlet v neznano
Beno, Mojca

MAREC

JUNIJ

SEPTEMBER

DECEMBER

1. TRADICIONALNI
Vojnik-Uršula nad
Dramljami, 9.6.2013

1. KOENIG STUHL
Mirko, 7.9.2013

1. Srečanje planincev Na Stolpniku
Odbor za izlete, 26.12.2013

2. Sv. Anton na Pohorju
Franc, 21.9.2013

2. Nočni pohod k Tomažu
27.12.2013, Odbor za izlete

1. STEKLASOVA PLANINSKA POT
Hermina, 9.3.2013
Občni zbor PD
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2. KRK
Beno, 25. in 26.5. 2013

OKTOBER
1. VIRNIKOV GRINTAVEC
Irena, Gašper, 5.10.2013
2. KOSTANJEV PIKNIK
Odbor za izlete, 12.10.2013

FEBRUAR
Sobota, 23. februar
2013, ob 20. uri

Mladinsko društvo Vojnik organizira Akustični večer s skupino 60 W in Celeia Dukes z naslovom »Polet v akustično
zgodbo« v Kulturnem domu Vojnik.

MAREC
Nedelja, 3. marca
2013, ob 16. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja 22. Srečanje narodno-zabavnih ansamblov »OSTANIMO PRIJATELJI«
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Nastopajo ansambli: MIKOLA, PETKA, MLADI GAMSI, VERA IN ORIGINALI, NEMIR,
VITEZI CELJSKI, ISKRICE in AKORDI. Gost prireditve: ANSAMBEL TONETA RUSA. Stand up komedijant: TIN VODOPIVEC,
prireditev pa bo povezoval TONE VRABL.

Četrtek, 7. marca
2013, 19.30 uri

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Občina Vojnik prirejata Območno revijo malih pevskih skupin »Nocoj je lep večer«
v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

Sobota, 9. marca 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Steklasovo planinsko pot po obronkih Šentruperta.

Torek, 12. marec
2013, 18.30 uri

Vokalna skupina IN SPIRITU in Dekliška vokalna skupina iz Vojnika vabita na koncert z naslovom “60 minut ljubezni”, ki bo
na “Gregorjevo – slovenski praznik ljubezni” v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

Nedelja, 17. marca
2013, ob 17. uri

Gostovanje Gledališke skupine KD SKORBA s komedijo »MOŽ MOJE ŽENE« v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.
Organizira: Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo.

Soboto, 23. marca
2013, ob 5. uri (zjutraj)

Turistično društvo Frankolovo prireja jutranji pohod na Špičasti vrh. Zbor pohodnikov ob 5. uri pri Pristovškovem križu –
nad Tomažaki, Lipa 6 (Informacije: 031 862 303 – Edi).

Petek, 22. marec
2013, ob 18. uri

Območni odbor N.Si Vojnik prireja kulturno prireditev ob praznovanju materinskega dne v prostorih Kulturnega doma
Vojnik.

APRIL
Ponedeljek, 1. aprila
2013, ob 10. uri

Turistično društvo Frankolovo organizira Velikonočni pohod na Stenico. Zbirno mesto je pred cerkvijo na Frankolovem.
Ob 11. uri pa se jim lahko pridružite v Lindeku na odcepu proti gradu Lindek in Malo goro. Pot je precej dolga, srednje
zahtevna, zato vzemite s seboj okrepčilo za v nahrbtnik (Informacije: 031 862 303 – Edi).

Sobota, 6. aprila 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Plački vrh.

Sreda, 10. aprila 2013

OŠ Vojnik prireja POZDRAV POMLADI – prireditev razredne stopnje v Vojniku.

Sobota, 13. aprila
2013, od 8 do 11. ure

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja zbiranje vzorcev za ocenjevanje vin letnika 2012 v KLETI Občine Vojnik.

Nedeljo, 14. aprila
2013, ob 14. uri

Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalni CVETLIČNI SEJEM z družabnimi igrami, bogatim srečelovom in
rožicami za vsako gospodinjstvo v KS Frankolovo ter člane Turističnega društva (Informacije: 031 862 303 – Edi in 031
384 399 – Irma).

Ponedeljek, 15. april
2013, ob 13. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira 10. OCENJEVANJE VIN letnika 2012 v Kulturnem domu Vojnik.

Petek, 19. aprila
2013, ob 19. uri

Moški pevski zbor KUD Vojnik prireja letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.

Sobota, 20. aprila
2013, ob 19. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja jubilejni koncert ob 40-letnici delovanja Moškega pevskega zbora
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.

Nedelja, 28. aprila 2013 Planinsko društvo Vojnik organizira 20. Tradicionalni pohod Vojnik – Kunigunda.

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

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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PRIREDITVE

Prireditve

OTVORITEV AVTO SALONA ČEPIN
Promocijske fotografije ob otvoritvi

