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Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in s tel. številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 31. julija 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 31. juliju, bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora
fotograﬁj po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik: Jure Vovk
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Ines Novak
Trženje oglasov: Ines Novak, ks-frankolovo@amis.net
Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija
Naslovna fotograﬁja: Folklora na vasi, Nova Cerkev
Foto: Jure Vovk
Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Beseda urednika
Spoštovane bralke, cenjeni bralci,
z mesecem junijem tudi uradno vsto
pamo v poletje, a nas vremenske raz
mere, posebej nizke temperature, bolj
spominjajo na prihod ledene dobe,
katero mediji zadnje čase tako pogos
to omenjajo. Vreme je res pokvarilo
marsikatere načrte organizatorjem pri
reditev, a jih to ni spravilo v zadrego. Z
veliko dobre volje so imeli pripravljen
tudi »plan B«, zato, da smo s(m)o občani zadovoljni.
94. številka tudi tokrat ponuja zanimivo branje, bodisi s
področja šolstva, kulture, športa in drugih. Ker se je tudi tokrat
veliko dogajalo, je za vse zmanjkalo prostora v tiskani verziji
Ogledala. Zato pa lepo povabljeni na splet, ki ga sicer uporablja
visok delež občanov, kjer boste našli poročila z vseh preteklih
dogodkov, podkrepljena z bogatim fotografskim materialom.
Naj pa opozorim na napovedi krajevnih praznikov in dogodkov
v času praznovanj, zaradi česar je ta številka izšla 14 dni pred
načrtovanim rokom, z namenom, da se praznovanj udeležite,
saj boste s tem dokazali pripadnost lokalni skupnosti, druženje
pa bo zato toliko prijetnejše.
Pa prijetno branje … IN naj bo Vaše poletje obsijano s
sončkom!

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.
Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Spoštovane občanke in občani!
Moj zadnji razgovor z urednikom Ogledala mi je razkril, da v naš časopis še vedno radi pišete. Njegov podatek,
da ima za številko, ki je pred vami, ogromno “materiala”, mi to potrjuje.
Zato pa se bom potrudil, da bo tokrat moj uvodnik krajši in bo
povedal tisto, kar največkrat želite slišati: kateri projekti in kdaj
se bodo izvajali:
• Kot lahko vidite, telovadnica – športna dvorana odlično
napreduje. Še vedno računamo, da bo gotova septembra.
• Za kanalizacije v Arclinu smo izbrali izvajalca na razpisu, z
deli bomo začeli v kratkem. Pričakujemo sklep o potrjenih
evropskih sredstvih.
• Pridobili smo dodaten denar za sanacijo dveh plazov, in sicer
za plaz na cesti Trnovlje-Socka in za plaz pod stanovanjsko
hišo Ranč Kaja in Grom. Za sanacijo obeh plazov sta izbrana
izvajalca, z deli bomo začeli takoj po prejemu pogodb
resornega ministrstva. Računamo, da jih bomo prejeli v
kratkem.
• Začeli smo z deli na vežici v Vojniku. Celotne vežice ne
bomo obnavljali, prizidane pa bodo sanitarije in ostali
spremljevalni prostori. Po izdelanem novem projektu, ki
vključuje ohranitev dela stare vežice, bomo nadaljevali, ko
bodo za to sredstva v proračunu.
• Po izdelanih projektih in pridobljenem dovoljenju bomo
kmalu začeli z deli in sanacijo Čufarjeve in Kašove ulice.
• Pričakujemo tudi dovoljenje za gradnjo vodovoda v Tomažu.
Nekateri se prav nesramno razburjajo (milo rečeno) zaradi
počasnosti izvedbe projekta, vendar se je potrebno vprašati,
kdo je resnično kriv, da je bil denar za ta vodovod že dvakrat
v proračunu neporabljen, da smo toliko časa potrebovali za
pridobitev služnosti itd. Vse kaže, da tokrat gradbeno
dovoljenje bo, potem pa sledi razpis. Za vse “nejeverne
Tomaže” pa ponovno podatek, da je v letošnjem proračunu
namenjenih 100.000,00 eur za gradnjo tega vodovoda,

kar seveda ne bo dovolj za izgradnjo celotnega sistema,
bomo pa zagotovo nadaljevali v naslednjih letih, saj se že
pripravljamo na nadaljnje projekte.
• Vežica v Črešnjicah je praktično zaključena, prav tako
tudi njena okolica.
• Pohvaliti je potrebno gasilce v Frankolovem in Novi Cerkvi,
ki s pomočjo proračunskih sredstev občine gradijo stopnišči
v gasilske prostore in z lastnim delom plemenitijo namenska
sredstva.
Po občini se izvaja še veliko projektov in drobnih sanacij,
vendar bo za podrobnejšo analizo prostor v naslednjih
številkah do konca tega koledarskega leta ali pa bomo dajali
odgovore neposredno tistim, ki jih bodo posamezne zadeve
zanimale.
Ob koncu iskrene čestitke vsem trem krajevnim skupnostim ob
njihovih praznikih in njihovim nagrajencem. V Frankolovem so
že praznovali, v Vojniku in Novi Cerkvi pa jih ti veseli dogodki
še čakajo.
Hvala predvsem svetom in njihovim predsednikom za
dobro samostojno delo in za delo v povezavi z občino.
Čisto na koncu pa še opozorilo: Berite uradni del Ogledala,
če že za druge članke nimate časa. Prav neverjetno je, da
nekateri, ki bi lahko kandidirali na občinskih razpisih,
tega niti ne vedo. Potem pa sledi razburjanje. Ampak
slovenski pregovor pravi: »Po toči zvoniti pa je mnogokrat
prepozno!«
In seveda: šolarjem lepe in koristne počitnice in prijeten
dopust vsem, ki ga boste imeli.


Beno Podergajs
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Počastitev dneva upora
V četrtek, 25. aprila 2013, je v Zdraviliškem domu na Dobrni potekala proslava ob dnevu upora proti
okupatorju. Organizirali sta jo občini Vojnik in Dobrna v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna.

Slavnostni govornik je bil minister za kmetijstvo in okolje mag.
Dejan Židan

Slavnostni govornik je bil minister za kmetijstvo in okolje
mag. Dejan Židan, ki je skozi dve anekdoti izpostavil značilnosti
našega naroda. Nek tuj politik mu je med njunim pogovorom
o slovenskem narodu povedal, da v Evropi ne pozna bolj
pesimističnega naroda kot smo mi. V svojem nagovoru je
izpostavil, kako nas vidijo drugi kot zelo v redu posameznike, ki
znajo delati, so ustvarjalni, vendar ne znajo delovati skupaj.
Vendar je slavnostni govornik dejal, da se s tem ne strinja: »…
kajti, če bi bili res takšni kot narod, se ne bi v neizmerno težkih
časih, ko ni bilo dosti upanja, uprli proti številčno močnejšemu
sovražniku. Mi smo se takrat v težkih časih kot narod uprli, ko
ni bilo dosti upanja, da zmagamo. Pa nismo bili pesimistični.
Takrat smo se uprli in delovali kot enota. Bili smo kot majhen
narod v skupini zmagovalcev.
Torej tisti, ki mislijo, da smo pesimistični in da ne znamo delovati
kot celota, se motijo. Znamo sodelovati in se boriti, ne pustimo
se postaviti v položaj sužnjev. Pomembno je, da vemo, kaj
narediti, in ne dovolimo tistim, ki skušajo Slovenijo zopet spraviti
na kolena na takšen način, da si pridobijo naše premoženje.
Kriza, v kateri se nahajamo, ni ne prva in ne zadnja, v kateri
smo se znašli. Pomembno je, da smo nanjo pripravljeni in da
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vemo, kaj narediti.
Spomniti se moramo, da smo nekoč znali delovati skupaj,
enotno, ni nas bilo strah. Ni bilo pesimizma in na koncu smo
zmagali. Želim si, da bi bilo to zavedanje, da smo kot narod
lahko zmagovalci, v nas tudi danes in jutri. Želim si, da v svojih
srcih praznujete velik dogodek, ko se je majhen narod uprl
zelo močnemu okupatorju.«
Kulturni program je oblikovalo osem pevskih zborov občin
Vojnik in Dobrna, flavtistka Mihaela Podjavoršek in
citrarka Marina Hrovat, ki so v svoj program vpletli pesmi,
ki opevajo lepote naše domovine in pesmi upora. Program je
povezovala Andreja Petrovič.
Ob zaključku programa se je vsem organizatorjem, ministru
in nastopajočim zahvalil župan občine Vojnik Benedikt
Podergajs, ki je poudaril pomembnost sozvočja bivanja, ki so
ga s svojimi nastopi udejanjili oblikovalci programa in bi ga naj
vsi vedno znova uresničevali v vsakdanjem življenju. Župan je
zaključil z mislijo: »Naj vas v teh dneh, tako ob 27. aprilu in ob
1. maju, spremlja sozvočje bivanja.«
Lidija Eler Jazbinsek

LOKALNA SKUPNOST

Poslanec Matevž Frangež
obiskal Vojnik
Območna organizacija SD Vojnik je 6. junija 2013 organizirala poslanski večer, na katerega je povabila
poslanca SD, Matevža Frangeža. Poleg krajanov so se srečanja udeležili tudi predstavniki sosednjih
območnih SD, to je Celja, Dobrne, Slovenskih Konjic in Zreč.

Na sliki (z leve): Župan občine Vojnik, Beno Podergajs, poslanec SD,
Matevž Frangež in predsednik območnega odbora SD Vojnik,
Samo Kunej

Po uvodnem nagovoru predsednika OO SD Vojnik Sama Kune
ja je poslanec Matevž Frangež predstavil poglede stranke na
nekatera aktualna oziroma pereča gospodarska vprašanja,
to je postopke prodaje državnih podjetij, združevanje občin
in nekatera druga. Posebej je izpostavil, da je bila SD ves čas
generator sprememb na bolje in zaviralec procesov, ki so šli
v napačno smer. Eden takih je tudi postopek denacional
izacije, ki sega v začetke naše države. Dodal je, da je bila SD
vedno proti vsesplošni razprodaji slovenskih podjetij, in da
se na tem področju ne sme in ne more nič zgoditi čez noč:
»Pričakujemo poglobljene odgovore, pa tudi pogovore in
premislek o ravnanjih glede posameznih načrtov odprodaje
preden bodo sprejete dokončne odločitve.« Želi, da postop
ki tečejo premišljeno in obljublja, da - v kolikor bo do priva
tizacije prišlo -, le ta ne bo še ena v nizu neuspelih in zaradi
katere bi ljudje izgubili zaupanje v državo in politiko: »Tu se ne
bodo delile provizije, ampak si želimo, da bi zagotovili najvišje
možne deleže za odkup.« SD je bila sicer vedno proti razpro
daji in je bolj naklonjena iskanju strateških partnerjev, ki bodo
pripravljeni vlagati v Slovenijo in ob tem ne pozabili na ljudi,
državljane Slovenije.

Na vprašanje glede združevanja občin Frangež odgovarja, da
združevanje sicer zagovarja, vendar pod pogojem, da gre za
kompromis z lokalnimi skupnostmi. Dodal je, da je Vojnik primer
urejene lokalne skupnosti, po kateri bi se morali vsi zgledovati.
Združevanje občin, ki se prav tako ne more zgoditi čez noč, ne
bo prineslo fiskalnih prihrankov. »Potrebno bo prisluhniti lokal
nim skupnostim in najti skupen jezik,« je prepričan Frangež.
Branko Verdev iz SD Celje je prepričan, da ne bi bilo razvoja, če
ne bi bilo malih občin in s prstom ponosno kaže na vojniško, ki
kljub krizi investira in uspešno črpa evropska sredstva. Kljub pro
padu največjega celjskega gradbinca CM Celja ji je uspelo začeti
gradnjo že sedmega šolskega objekta, nekoliko razočaranja
pa občina kaže nad predolgimi birokratskimi postopki s strani
države in nad nepotrebnimi kontrolami porabe sredstev iz EU.
»Država naj pospeši investicije v tej finančni perspektivi, post
opke glede EU projektov in kontrole nad porabo sredstev pa
naj oklesti,« je jasen župan Občine Vojnik, Beno Podergajs, ki
dodaja, da so projekti (tudi čezmejni) pripravljeni, prav tako
so za začetek del pripravljeni izvajalci in podizvajalci, vendar le
teh ne morejo začeti, ker država ne odreagira tam in v času, kjer
in ko bi bilo to potrebno. »Dela po nepotrebnem stojijo, ker že
debelo leto čakamo na podpis pogodb s strani države,« pojasn
juje župan. Frangež ob tem pozivu prikimava, da bi bilo dobro
definirati »razmerja« oziroma razmisliti o tem, kako prav poraz
deliti pristojnosti države in lokalnih skupnosti.
Samo Kunej, predsednik OO SD Vojnik, ki je povezoval poslan
ski večer, se je ob koncu zahvalil za udeležbo in konstruktivne
razprave. Ocenil je, da je glede na vzdušje na dogodku, vsebino
razprav in vse ostalo očitno, da je organizacija tovrstnih dogod
kov v občini zelo smiselna in dobrodošla, zato bodo v SD Vojnik
podobne dogodke organizirali tudi v prihodnje. Udeležence je
povabil, da se udeležijo naslednjega srečanja v jesenskem času.
Barbara Černe
Foto: Emil Sovič

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani

www.mojaobcina.si/vojnik

Udeleženci poslanskega večera
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Krajevno praznovanje
na Frankolovem
Človek si je omislil praznike in praznovanje, ker pomenijo nekaj lepega v življenju posameznika, družine,
kraja, naroda. Praznik je priložnost za druženje, za tkanje medsebojnih vezi, za čestitke in zahvale. Na osrednji
slovesnosti v počastitev krajevnega praznika smo na Frankolovem 1. junija vse te priložnosti strnili v eno.
V okviru tega praznovanja se je v kraju zvrstilo že več prireditev,
nekatere bodo prišle na vrsto še v poletnih mesecih. Sobotno
dogajanje s kulturnim programom in podelitvijo priznanj
zaslužnim krajanom pa je praznovanje zaokrožilo v celoto.
Res se je vreme držalo bolj na kislo, a vzdušja ni pokvarilo.
Prisotni so oblekli kakšen kos garderobe več, kot je običajno za
ta čas, zagotovo pa ni zeblo gasilskih ekip, ki so se v gasilskih
spretnostih pomerile za prehodni pokal Frankolovega.
Sodelovalo je 16 ekip, od tega 3 ženske. Pri damah so pokal
osvojile gasilke iz PGD Gorenje nad Zrečami, med moškimi pa
si ga je priborila ekipa PGD Zreče 1.
Na slavnostni seji Sveta KS Frankolovo je predsednik KS, Dušan
Horvat, potegnil črto pod že narejenim in povzel glavne potrebe
in želje za naprej. Izpostavil je dobro sodelovanje z društvi in
organizacijami v kraju, z osnovno šolo, župnijo in občino. Člani
sveta KS Frankolovo in vabljeni gostje so ugotavljali, da naši
krajani počnejo veliko različnih reči: letijo pod nebo, ohranjajo
stare običaje, se ukvarjajo z različnimi športi, veliko in dobro
pojo, skrbijo za ocvetličenje kraja, čebelarijo, gojijo in negujejo
dobra vina, mladi se gredo ta pravi rock žur, gasilci pa so itak
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povsod, kjer so potrebni. To dokazuje, da so med nami ljudje,
ki imajo občutek za skupnost, za delo v javno dobro. Zaradi
teh, ki s svojim delom stopijo iz povprečja, je življenje v kraju
boljše in lepše. S podelitvijo priznanj se krajevna skupnost vsaj
nekaterim izmed njih skuša javno zahvaliti. Letošnji dobitniki
priznanj so:
Metod PINTER – družbenemu življenju v kraju je dal slišen
in viden pečat. Slišen je kot dolgoletni pevec MoPZ Anton
Bezenšek Frankolovo in v cerkvenem pevskem zboru domače
župnije ter v nekoč delujočem kvartetu Jasmin. Viden pečat je
ustvaril z delovanjem v domačem prosvetnem društvu, bil je
tudi tajnik zbora in član izvršnega odbora, še vedno sodeluje
pri večini društvenih aktivnosti. V zadnjem desetletju je zelo
zavzeto sodeloval pri obnovi vseh cerkvenih objektov. Deloval
je strokovno in odgovorno, mnogokrat je bil prvi na dosegu
roke, poprijel je za vsako delo, znal svetovati, bil je eden
ključnih faranov, ki so spremljali obnovitvena dela, da so tekla
v pravo smer. Bil je član župnijskega pastoralnega sveta, sedaj
je ključar Aletinega doma.  

LOKALNA SKUPNOST
Ernest ULIPI – dolga leta na različne načine pomaga
društvom. Je podporni član v PGD Frankolovo ter donator
drugim društvom v kraju. Sodeluje pri večini akcij, ki se
odvijajo v kraju. V obliki materiala in opravljenih prostovoljnih
ur je pripomogel k obnovi gasilskega doma na Frankolovem
in k izgradnji prizidka. V preteklosti je bil član Župnijskega
pastoralnega sveta, z delom in materialom je v izdatni meri
prispeval k prepotrebni obnovi cerkvenih objektov, sodeloval
je tudi pri obnovi kapel v KS Frankolovo.
Mladinsko društvo Frankolovo – mlado društvo z mladim
članstvom, ki ga zadnja 4 leta zelo uspešno vodi Jakob
JAKOP. Vsako leto organizirajo odmevni Rock žur, ki pomeni
izvrstno promocijo za kraj. Prireditev daje možnost mladim,
še neuveljavljenim skupinam, da se predstavijo. V letu
2011 je društvo prevzelo v upravljanje Bazen Frankolovo,
ki je končno dočakal nov zagon. S tem so mladi dokazali,
da so sposobni izpeljati tako zahteven projekt. Hkrati so

dobili tudi prostor za druženje, ki ga v poletnih mesecih
pridno koristijo. Uredili so igrišče ob bazenu in že 4-krat
zapored izpeljali odbojkarski turnir na mivki. Lani so 2-krat
oganizirali »pool party«, v sodelovanju z Občino Vojnik
brezplačno kopanje za otroke s pestrimi animacijami ter
plavalni tečaj za otroke.
VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ ISKRENO ČESTITAMO!
V kulturnem programu so nastopili MoPZ Anton Bezenšek
Frankolovo, gibčne twirling plesalke OŠ Frankolovo in
ansambel Eks s šestletno pevko Nino. Krajevna skupnost in
gasilci so poskrbeli za gostinski del praznovanja, Ansambel
Vižarji pa je po zaključenem uradnem delu z glasbo in pesmijo
grel vse prisotne. Za ta doživetja je bogatejši vsakdo, ki je ta
praznik spustil v svoje življenje.
Sonja Jakop
Foto: J. Vovk
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Otvoritev mrliške vežice
v Črešnjicah
Dolgoletna želja faranov Župnije Črešnjice se je končno letos le uresničila, saj je kraj dobil prepotrebno
mrliško vežico, in sicer v spodnjih prostorih Marijinega doma.
Želja po izgradnji mrliške vežice v Črešnjicah sega precej
let nazaj. Gradila naj bi se na lokaciji starega marofa pod
župniščem, vendar do te graditve ni nikoli prišlo.
Povprečno število pokopov na leto se je v zadnjih letih gibalo pod
deset. Prav zaradi tega je bila gradnja nove vežice pod vprašajem
v smislu rentabilnosti finančnega vložka. Zato smo že pred leti na
KS Frankolovo razmišljali o alternativni rešitvi tega problema.
Že v času dogovorov o širitvi pokopališča leta 2006 smo se
odločili, da bomo oba projekta skušali realizirati v doglednem
času. Edini primeren prostor za vežico se nam je ponujal v
spodnjih prostorih Marijinega doma, ki je ustrezal lokaciji in
velikosti. Pater Branko je prisluhnil našim željam, zato so se
lahko pričele aktivnosti na izdelavi idejne zasnove ureditve
prostora.
Vem, da se nekateri farani niso strinjali s takšno rešitvijo,
večina njih pa je bila zadovoljna in vesela, da bo kraj dobil
željen in potreben objekt, ki bo omogočal normalno izvajanje
pogrebnih slovesnosti.
V letu 2011 smo uspeli v proračun Občine uvrstiti postavko –
Ureditev Mrliške vežice Črešnjice. Sledil je razpis za izvajalca
del, ki ga je z najnižjo ceno dobilo podjetje ODER, d. o. o.
Dela na obnovi objekta so se pričela novembra 2011 ter
nadaljevala v letu 2012. Med izvajanjem del so se pojavila
tudi nepredvidena in dodatna dela, ki so investicijo precej
podražila. Zavedali smo se, da obnova starih objektov ni
enostavna in da te vsak trenutek lahko kaj preseneti. Zaradi
vlage je bilo potrebno odkopati objekt na severni strani za
izvedbo drenaže. Izvedla se je napeljava novega dovodnega
Urejena okolica mrliške vežice

elektro kabla za objekt, izdelava kanalizacije in stopnišča na
vzhodni strani.
V letošnjem letu smo uredili zunanjo ureditev pred vežico in
med cerkvijo ter Marijinim domom. Uspelo nam je zgraditi tudi
nove ograjne stene stopnišča, ki so bile v tako slabem stanju, da
sanacija le-teh ni bila smiselna. Podoba pročelja se je olepšala z
novim obrizgom kamnitih sten na obeh straneh stopnišča.
Velika pridobitev za kraj sta vsekakor moški in ženski WC, ki
bo služil svojemu namenu tudi v času, ko ne bo pogrebnih
obredov, torej ob različnih priložnostnih trenutkih in mašah.
Dostop do njih bo možen z vzhodne strani objekta, kjer je
locirana tudi priročna kuhinja za postrežbo.
Do uradne predaje objekta svojemu namenu, ki bo nedeljo
23. junija po sveti maši, moramo opremiti vse prostore s
primerno opremo.
Prepričan sem, da ste za to pridobitev veseli vsi farani Župnije
Črešnjice, saj se bodo občutno izboljšali pogoji pogrebnih
obredov. Z otvoritvijo mrliške vežice bomo dostojno obeležili
praznik naše krajevne skupnosti.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem občinski upravi na čelu
z županom Benom Podergajsom ter svetnikom občine za
razumevanje, Vesni Poteko za vodenje investicije, glavnemu
izvajalcu del, podjetju ODER, d. o. o., za dobro sodelovanje ter
korektno opravljeno delo in vsem tistim, ki ste na kakršen koli
način pomagali pri izvedbi tega projekta.
Predsednik KS Frankolovo, Dušan Horvat
Foto J. Vovk

V okviru praznovanja krajevnega praznika smo tudi letos organizirali tradicionalno srečanje, na katerega smo
povabili naše krajane, ki so stari 70 let in več.
Druženje že več let skupaj organiziramo člani Sveta Krajevne
skupnosti in Župnijske Karitas. Uro pred prireditvijo je pater
Andrej bral sveto mašo v farni cerkvi.
Tudi letos se je srečanja udeležilo preko petdeset krajanov, kar
je izpolnilo vsa pričakovanja. Zavedamo se, da bi se marsikdo
od povabljenih z veseljem udeležil srečanja, pa mu zdravje ali
druge okoliščine to onemogočajo.
Prvi so vse prisotne s svojim ubranim petjem pozdravili pevci
družine Gregorc, ki s svojim delovanjem ohranjajo domačo
narodno pesem. Sledil je zelo lep nastop učencev OŠ Frankolovo,
ki tradicionalno že vrsto let za svoje starejše sokrajane pripravijo
program pod vodstvom učitelja Marjana Čretnika.
Prisotne je pozdravil predsednik Sveta KS Frankolovo Dušan

KUD GODBA NA PIHALA,NOVA CERKEV
Nova Cerkev 21/d, 3203 Nova Cerkev

Vabilo novim članom

Horvat, župan občine Vojnik Benedikt Podergajs ter predsednica
Župnijske Karitas Frankolovo Darja Flis. Vsi so krajanom zaželeli
vse najlepše, predvsem pa obilo zdravja, v želji, da jesen svojega
življenja preživijo v krogu svojih najbližjih veselo in prijetno. Sledilo
je prijetno druženje s pogostitvijo.
Prepričan sem, da so vsi udeleženci z lepimi in prijetnimi občutki
zapuščali srečanje, v upanju, da se naslednje leto zopet vidimo.
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri organizaciji
srečanja.
Krajevna skupnost Frankolovo
Župnijska Karitas Frankolovo  
Foto J. Vovk

Skupaj bomo okrepili naše dejavnosti, če vam ni žal časa in truda,
se nam pridružite. Naredimo naš kraj kulturno bogatejši in še bolj
prepoznaven tudi z Vašo pomočjo.
Starostne omejitve ni !

Imate željo in veselje igrati na različne instrumente?
Preživite svoj prosti čas koristno, zanimivo ter v družbi isto mislečih in vam sorodnih ljudi.

Za več informacij pokličite predsednika KUD Godba na pihala
Nova Cerkev, g. Slavka JEZERNIKA, na GSM 041 763-394.
Vljudno vabljeni!

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO GODBA NA PIHALA
NOVA CERKEV VABI V SVOJE VRSTE NOVE ČLANE !



Predsednik KUD Godba na pihala Slavko JEZERNIK
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Srečanje starejših krajanov
na Frankolovem

LOKALNA SKUPNOST

Krajevna skupnost Nova Cerkev
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev smo v mesecu aprilu in maju 2013 že opravili določena vzdrževalna in druga
dela na komunalnih in drugih objektih, v naslednjih mesecih, to je v drugi polovici leta 2013, pa načrtujemo še
druge komunalne investicije, kot so:
• tlakovanje poti na pokopališču Nova Cerkev;
• pričetek izgradnje prizidka k dvorani PGD Nova Cerkev in
II. faza ureditve društvenih prostorov za godbo na pihala,
Štajerske rogiste, turistično društvo, mladino, moški pevski
zbor in druge;
• krpanje najnujnejših asfaltnih razpok po javnih poteh v KS;
• zamenjava strešne kritine na poslovno stanovanjski stavbi
Nova Cerkev 22;
• dokončanje prehoda za pešce s Socki ter ureditev šolskih poti
mimo zemljišča, last g. Žveplana. Prehod za pešce v centru
Nove Cerkve ni mogoč zaradi nepreglednosti s strani ovinka
iz smeri Socka. To so bile ugotovitve upravljavca državne
ceste, Direkcije za ceste v Ljubljani. Zaradi tega je bila izdana
odločba za ureditev umirajočega prometa s prometnimi
znaki, cona 30km/h. Krajevna skupnost je ponovno podala
vlogo za ogled lokacije za ureditev prehoda.

• izgradnja pločnika od Prekorškovih, Nova Cerkev 30, do
parkirnega prostora pri telovadnici Osnovne šole Nova
Cerkev v dolžini 320 m;
• izgradnja pločnika od Ževartovih, Nova Cerkev 31, do
Oprešnikovih, Nova Cerkev 14 v dolžini 100 m;
• pričetek izgradnje kanalizacije z veliko soudeležbo krajanov
v naselju Razdelj, Polže in del Nove Cerkve s priklopom na
čistilno napravo v Novi Cerkvi;
• dokončanje ureditve parkirnega prostora pri Osnovni šoli
Nova Cerkev;

V mesecu juniju in juliju 2013 bomo imeli tudi:
• otvoritev končane izgradnje II. faze vodovoda v Hrenovi,
• otvoritev novega vodohrama in nove napeljave vodovodnih
cevi po objektih v vasi Velika raven. Krajani-uporabniki so
prispevali ogromno prostovoljnih ur in denarnih sredstev,
en del tudi občina in KS.
Poleg navedenega pa še v mesecu juliju načrtuje Telekom Slove
nije zgraditi elektronsko komunikacijsko omrežje s pripadajočo
infrastrukturo in postaviti telekomunikacijsko omaro/shelter in
KKB Nova Cerkev v bližini parkirnega prostora pri pokopališču. S
tem se bo povečala bitna internetna hitrost uporabnikov.
Slavko JEZERNIK, predsednik Sveta KS

Slovesna sveta maša za
zakonce – jubilante
Vsako leto se prvo nedeljo v juniju v Vojniku zberejo pri
sveti maši zakonci – jubilanti. Tudi letos so se zbrali v nedeljo, 2. junija.
Že deset let se vsako prvo junijsko nedeljo zberejo zakonci,
ki praznujejo 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65 … let skupnega
zakonskega življenja. Župnik Tonček Perger z vabilom povabi
tiste, ki so se poročili v Vojniku, z oznanili pa tudi vse ostale, ki
praznujejo takšne obletnice.
Letos je jubilante sprejel pred cerkvijo in jih popeljal v
cerkev ob zvokih poročne koračnice. Pri sveti maši je na
govoril prisotne, poseben čar pa so dodali pevci domačega
pevskega zbora in organist Simon Jager. Najvišjo obletnico
letos praznujeta Silvester in Štefka Kroflič iz Malih dol, ki sta
poročena že 65 let, za kar si resnično prislužita iskrene čestitke.
Ob zaključku je domači župnik vsem jubilantom čestital in
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Silvester in Štefka Kroflič, 65 let zakonske zveze, železna poroka

podaril v spomin knjižico Naj te srečam, Gospod. Nastala je
tudi spominska fotografija, nato pa so člani Župnijske Karitas
in nekateri jubilanti, tako kot vedno, poskrbeli za agape.
Milena Jurgec
Foto: Uroš Jurgec
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na krožišču v Novi Cerkvi
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Gospodarstvo - komunala

MEDO

Društva

Utrinki iz šole in vrtca

Gospodarstvo - komunala

MEDOBČINSKI INŠPEKTOR

LOKALNA SKUPNOST

Spomladansko aktivni
meseci PGD Vojnik
Kot vsako leto smo tudi letos člani PGD Vojnik sodelovali pri vsakoletni čistilni akciji, ki je bila 20. aprila.
Očistili smo asfaltne površine pri Občini Vojnik, bencinskem servisu Petrol, trgovini Mercator ter okoli
spomenika padlih borcev. Prav tako je bilo potrebno pri cerkvi sv. Jerneja izčrpati vodo iz vodnjaka in ga
oprati. Istega dne smo podrli smreko za mlaj, ki jo je daroval gospod Albin Jezernik. Dva dni kasneje je padla
še ena smreka, potrebna za vrh mlaja, daroval jo je Ivan Vrbič. Na tem mestu se obema, ki sta darovala smreki,
še enkrat zahvaljujemo. Venec za praznični mlaj sta naredila Franc Vrbič in Adolf Janc. Mlaj se je s pomočjo
avto dvigala postavil 24. aprila.
Naši člani in članice so se udeležili Florjanove maše pri
sosednjih društvih, in sicer v Frankolovem 3. maja in 4. maja v
Novi Cerkvi. Kot vsako leto pa smo imeli člani PGD Vojnik že 21.
tradicionalno Florjanovo mašo, ki smo jo posvetili 10. obletnici
smrti našega častnega predsednika tovariša Jurija Đura
Bojanovića in vsem pokojnim članicam in članom gasilskega
društva. Vse prisotne gasilke in gasilce so nagovorili župan in
predsednik GZ Vojnik - Dobrna tovariš Benedikt Podergajs,
nekdanji predsednik in častni predsednik GZ Slovenije tovariš
Ernest Eöry in predsednik domačega društva Roman Kugler.
Navkljub slabemu vremenu se je maše udeležilo preko 100
uniformiranih pionirjev, gasilk in gasilcev ter godbenikov iz
Nove Cerkve. Po končani maši so se udeleženci posladkali z
dobrotami, ki so jih pripravile naše članice.
Naši člani so pomagali pri urejanju prometa na družabni
prireditvi, ki je bila 19. aprila v organizaciji lastnice SMS bara
gospe Andreje Šmuc, in ob 10. obletnici Špesovega doma,
11. maja. V soboto 18. maja je v Vojašnici Celje, ki se je tega
dne preimenovala v Vojašnico Franc Rozman Stane, ob dnevu
odprtih vrat potekalo tekmovanje v kuhanju golaža. Na
povabilo Slovenske vojskeso senaši trije člani Zdenko Vrenko,
Martina Težak in Karl Kasesnik udeležili tega tekmovanja in
zasedli solidno 4. mesto.
Starejše gasilke društva tudi letos tekmujejo v Ligi GZ Slovenije

za starejše gasilke in gasilce in so dosegle v Gereči vasi in na
Teharjah 4. mesto, v Gaberkah pa 7. mesto. Pionirji so imeli 12.
maja v Vojniku tekmovanje v orientaciji GZ Vojnik - Dobrna.
PGD Vojnik je sodeloval s petimi ekipami, kjer so pionirji zasedli
2. mesto, pionirke I 3. mesto, pionirke II 6. mesto, ekipi mladink
in mladincev pa sta dosegli 2. mesto.
25. maja so se naši člani udeležili kongresa v Kopru, kjer so bili
izvoljeni novi člani GZ Slovenije. 31. maja so se naši mladinci in
mladinke udeležili 3-dnevnega strokovnega izobraževanja na
Kalu v organizaciji GZ Vojnik - Dobrna.
2. junija je potekala že tradicionalna prireditev »Na kolo 2013«,
kjer so naši člani skrbeli za varnost kolesarje ter jih usmerjali po
kolesarski trasi.
Za konec pa imamo tudi gasilci PGD Vojnik prošnjo za naše
krajane in krajanke. Kot ste najverjetneje že seznanjeni,
bomo v letu 2014 zamenjali obstoječo, staro in dotrajano
avtocisterno. Da bi investicijo, ki je visoka in le-te ne moremo
sami poravnati, uspešno izvedli, se obračamo na vašo pomoč,
da s skupnimi močmi zberemo potrebna denarna sredstva in
tako skupaj izboljšamo požarno varnost nas vseh. Z gasilskim
pozdravom NA POMOČ in hvala vam že vnaprej za vsak
prostovoljni prispevek!
PGD Vojnik
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V Špesovem domu
smo praznovali
Deset let je minilo od dne, ko je Špesov dom odprl svoja vrata prvim stanovalcem, in to obletnico smo
stanovalci, njihovi svojci, zaposleni ter povabljeni gostje dostojno obeležili. Sicer nam ta dan vreme ni bilo
preveč naklonjeno, vendar smo se tudi na takšen scenarij pripravili in na parkirišču nad Domom je dan pred
prireditvijo zrasel šotor, ki je poskrbel, da vreme ni zmotilo prešernega vzdušja.
Začelo se je z godbo na
pihala iz Nove Cerkve, ki
je pred prireditvijo z zna
nimi melodijami pozdravl
jala prihajajoče in kljub de
ževnim kapljam ustvarila
praznično vzdušje. Skozi
desetletno obdobje delo
vanja Špesovega doma sta
nas z besedo popeljala
Tone Vrabl in direktor Dra
gan Žohar, v kulturnem
programu pa so sodelovali
še pevci moškega zbora
Direktor Špesovega doma
Anton Bezenšek iz Franko
Dragan Žohar
lovega, vokalno instrumen
talna skupina Pet plus, har
monikarski orkester Staneta Mikole ter narodno zabavni ans
ambel Do jutra, ki je po uradnem delu še nekaj časa zabaval
občinstvo. Med tistimi, ki so se ob jubileju pridružili čestitkam,
je bil tudi podžupan občine Vojnik Branko Petre, ki je še pose
bej izpostavil dobro povezanost in sodelovanje doma z lokal
no skupnostjo. Ob koncu so direktorju doma in njegovi ženi ob
jubileju čestitali in se zahvalili tudi zaposleni z željo, da bi tudi v
naslednjih desetih letih ostali dobri sodelavci.
Po uradnem delu se je nadaljevalo druženje, kjer so vsem
postregli z golažem iz domače kuhinje ter okusnim pecivom,
ki so ga za to priložnost pripravile naše zaposlene.
V mesecu maju sta v okviru prireditev, ki obeležujejo 10
letnico doma, koncerta pripravila še Moški pevski zbor France
Prešeren in vokalna skupina In spiritu iz Vojnika.

Za sodelovanje se je zahvalila tudi ravnateljica vrtca Mavrica
Simona Žnidar.

Sodelavci so svojemu direktorju podarili škatlico presenečenja

Rafko Gregorc
Foto: J. Vovk

Pevci pevskega zbora Anton Bezenšek so zapeli

Predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat je pozdravil k jubileju
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Dobrodošli v unikatni
popravljalnici oblačil v Vojniku
Vojnik, 20. maj 2013. Na Celjski cesti 14 v Vojniku odprla vrata unikatna popravljalnica. Ugodno in kvalitetno
popravi vse, kar je mogoče, pri čemer vam svetujejo in uredijo mnoga manjša, a pomembna dela.

Unikatna popravljalnica oblačil je novost
v širšem slovenskem prostoru, ne le v
Vojniku. V času globalizacije je pre
vladalo mišljenje, da se ničesar več
ne izplača popraviti, ničesar izdelati,
saj lahko zelo poceni vse kupimo, je
povedala dr. Marinka Vovk, idejni vodja
centrov ponovne uporabe, socialna podjetnica in okoljska man
agerka. Pravi, da cena poceni izdelkov ne prikazuje njihove re
alne cene, kajti ne vključuje stroškov dela za dostojno preživetje,
izkoriščena delovna sila so tudi otroci, da o onesnaževanju okolja
sploh ne govorimo, kajti čista pitna voda in čist zrak v državah
tretjega sveta niso več na voljo. Da, prav zato moramo mi, kupci,
ki spodbujamo onesnaževanje in izkoriščenje ljudi, postati bolj
samozavestni, ambiciozni v prepričanju, da se tudi v Sloveniji
mora izplačati, da bomo znali kaj narediti. Prav zato je odprla
vrata unikatna popravljalnica na Celjski cesti 14, ki deluje v sklopu
Centra ponovne uporabe v Vojniku. Šivajo po meri in popravljajo
vse, kar se popraviti da. Ni vam potrebno po nova oblačila, če
potrebujete nekaj izvirnega, drugačnega in okolju prijaznega. Iz
vaših oblačil, ki ste se jih naveličali, izdelajo unikatna oblačila in
različne druge praktične izdelke.
Za vas:
Šivajo po meri ženske in moške konfekcije – redesign
iz vaših oblačil, unikatno popravljajo oblačila, menjajo
zadrge, krajšajo, daljšajo, ožijo in širijo, šivajo gumbe in
likajo. Po ugodnih ceni bodo vaša oblačila znova zaživela,
pri čemer vam ne bo potrebno iskati novih oblačil v dragih
trgovinah, ampak lahko vse opravite na enem mestu.
Popravljalnica in zelena trgovina, ki delujeta v sklopu centra

Unikatna popravljalnica
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Izdelki - popravljeni in obagoteni z dodatki

ponovne uporabe, prispevata k varovanju okolja in omogočata
zelena, lokalna delovna mesta.
S tem se občina Vojnik uvršča ne zemljevid okoljsko odgovornih
lokalnih skupnosti, kajti zelena usmeritev občine je tudi priložnost
za občane, da živijo kakovostno in družbeno dogovorno življenje.
Ob tej priliki bi se radi zahvalili Vrtcu Mavrica Vojnik k okoljs
ki naravnanosti, saj resnično prispevajo k večji okoljski
osveščenosti širšega okolja.
Unikatna popravljalnica za redesign oblačil: tel. 0599 331 44,
gsm 031 641 937, cpu.marinka@siol.net, www.eko-tce.eu
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00. Ob so
botah zaprto.
Jure Vovk
Foto: Jure Vovk

Dr. Marinka Vovk pred novo popravljalnico oblačil
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Pravni kotiček - Osebni stečaj
Postopek osebnega stečaja se sproži z namenom, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli
plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v
delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki
uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če v zakonu ni drugače določeno.
Posledica začetka postopka osebnega stečaja je tudi ta, da se ustavijo vse izvršbe, ki se v tistem trenutku
vodijo proti dolžniku. Osebni stečaj je namenjen fizičnim osebam ter podjetnikom posameznikom (s. p.).
Predlog za začatek osebnega stečaja
Predlog za začetek postopka osebnega
stečaja se vloži pri pristojnem okrožnem
sodišču. Vloži ga lahko oseba, ki je pre
zadolžena (vrednost premoženja te osebe je
manjša od njenih obveznosti) ali nelikvidna
(če za več kot dva meseca zamuja z izpol
nitvijo ene ali več obveznosti v skupnem
znesku, ki presega trikratnik njene plače,
nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih preje
Katja Koprivšek,
ma redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh
odvetnica
mesecev ali če je nezaposlena in ne prejema
nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja
z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR). Skupaj s predlogom
je potrebno predložiti poročilo/izjavo o stanju svojega premoženja,
na katerem mora biti podpis notarsko overjen. Vsebovati mora popis
vsega vašega premoženja (premičnega in nepremičnega), podatke
o vseh transakcijskih računih (za vsak transakcijski račun je potrebno
navesti podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa,
ki ga vodi) in podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokoj
nine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih ter iz
javo, da je to vse premoženje, za katerega veste, in vsi transakcijski
računi. Sodišče mora na podlagi poročila o dolžnikovem finančnem
položaju presoditi, ali je dolžnik insolventen, in odločiti o začetku
stečajnega postopka na podlagi te presoje.
Stroški postopka osebnega stečaja
Za začetek postopka je potrebno plačati predujem za kritje
stroškov postopka. Predujem za kritje začetnih stroškov
stečajnega postopka je enak:
1. znesku pavšalnega nadomestila za objave, ki v skladu s
Tarifo nadomestil za objavo postopkov zaradi insolventnosti
(Ur. L. RS, št. 93/2008 s spremembami in dopolnitvami) znaša
50 EUR + DDV, skupaj torej 60 EUR;
2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja, ki v skladu s 6.
odstavkom 5. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade up
ravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih
upravičen (Ur.l. RS, št. 91/2008 s spremembami in dopolnitva
mi; v nadaljevanju Pravilnik) znaša 1.420,50 EUR in
3. pavšalnemu znesku za kritje drugih stroškov stečajnega
postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, ki v skladu s
22. členom Pravilnika znaša 473,50 EUR. Znesek predujma v
skladu z navedenim torej znaša 1.954, 00 EUR. Kolikor sredstev
nimate in ste socialno ogroženi, lahko zaprosite za brezplačno
pravno pomoč v obliki oprostitve plačila predujma.
Pravne posledice začetka postopka osebnega stečaja za
dolžnika
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Dolžnika v stečajnem postopku zastopa stečajni upravitelj. Z
začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna sposobnost
stečajnega dolžnika omeji tako, da:
1. ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih po
slov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim
premoženjem, ki spada v stečajno maso,
2. brez soglasja sodišča ne more:
• najeti kredita ali posojila ali dati poroštva,
• odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa,
• se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.
Stečajna masa
Stečajna masa je premoženje stečajnega dolžnika, ki se v
stečajnem postopku unovči za kritje stroškov postopka in
plačilo terjatev upnikov.
V stečajno maso spadajo:
1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega postopka,
2. vse premoženje, doseženo z:
• unovčenjem stečajne mase,
• upravljanjem stečajne mase in
• izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ter
3. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom
osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (npr.
socialni transferji, prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne
poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju ipd); izvzeti so
tudi predmeti navedeni v 79. čl. ZIZ (npr. gospodinjski predmeti,
hrana, kurjava, obleka, predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno
službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno
potrebni za opravljanje njegovega dela ipd.)
4. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi dedovan
ja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega stečaja.
Odpust obveznosti
Če je dolžnikovo premoženje premajhno za poplačilo vseh dol
gov, dolžnik ni prost teh obveznosti. Upniki lahko te obveznosti
uveljavljajo tudi po koncu stečajnega postopka.
Zato mora upnik, ki v stečajnem postopku ne odplača obveznos
ti, na sodišče, ki vodi postopek, pred zaključkom osebnega
stečaja vložiti prošnjo za odpust obveznosti. Zelo priporočljivo
je, da dolžnik za odpust obveznosti zaprosi že v predlogu za
začetek osebnega stečaja.Če sodišče odobri odpust obveznosti,
se odpustijo vse obveznosti oz. dolgovi dolžnika, ki so nastali
do začetka osebnega stečaja, ne glede na to, ali so upniki svo
je terjatve prijavili v stečajno maso ali ne.
Za kakršna koli pojasnila v zvezi s tem sem dosegljiva na:
041 361 153, Odvetniška pisarna Vojnik
Katja Koprivšek, odvetnica
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Sončna energija
Sončna energija je eden izmed mnogih obnovljivih virov energije na našem planetu, ki ga človeštvo pozna že
stoletja. Dobra stvar sončne energije je, da je v nasprotju z drugimi viri obnovljive energije, kot sta na primer
voda ali veter, prisotna skoraj povsod na svetu. Najboljša stvar pa je, da je sončna energija na Zemlji prisotna
v zelo velikih količinah.
Količina sončne energije, ki obseva naš planet, je trenutno kar
10.000-krat večja od naših trenutnih letnih potreb po energiji.
Če bi znali izkoristiti vsak sončni žarek, ki pade na naša tla, bi s
čisto in okolju prijazno proizvodnjo energije lahko hitro pokrili
vse letne potrebe po energiji.
Izkoriščanje sončne energije poznamo že od začetka naše vr
ste. Seveda je bila ta energija najprej izkoriščena z namenom
ogrevanja in osvetljevanja stanovanjskih površin. Takšen pasi
ven način izkoriščanja energije se uporablja še danes, saj vsak
do raje postavi hišo na sončno stran in tako pozimi prihrani
nekaj denarja pri stroških kurjave. Naslednja faza izkoriščanja

sončne energije je bilo ogrevanje sanitarnih voda. To poteka s
pomočjo sončnih kolektorjev oziroma zbiral, v katerih se voda
segreje in je nato možna za nadaljnjo uporabo.
Zadnje čase pa postaja vedno bolj popularno izkoriščanje
sončne energije za proizvodnjo električne energije. Skoraj
v vsaki vasi lahko danes najdemo vsaj eno domačo sončno
elektrarno.
Izkoriščanje sončne energije je zagotovo področje, ki je zelo
perspektivno in v sebi skriva še veliko potenciala.
Nikolaj Torkar, energetski svetovalec

Pravilna uporaba klime v avtomobilu!
Bliža se poletje in vroči poletni dnevi. Vsi zato že preverjamo de
lovanje klimatskih naprav, s katerimi bomo lažje preživeli vroče
poletje. Pomemben del poletne ohladitve predstavlja tudi klima
v avtomobilu, predvsem ko se vozimo na daljše razdalje. Na
mestu je zato nekaj splošnih napotkov, kako klimatsko napravo
v avtomobilu uporabljati.
1. Za začetek je najbolj pomembno, da avto že pred vožnjo
pošteno prezračite. V njem se namreč nahaja izredno vroč zrak,
saj se je avto dobesedno “pražil” na soncu. Če ga imate parkirane
ga v garaži ali v senci, potem ste vsekakor na boljšem, vendar se
vseeno priporoča, da se ga pred vožnjo na hitro prezrači. Če ni
mate časa za prezračevanje, ker se vam mudi, potem morate avto
prezračiti tako, da spustite avtomobilska stekla za nekaj minut in
pustite da se vroči zrak iz avtomobila zamenja s svežim zunanjim.
2. Naslednji korak je, da klimo tudi dejansko prižgete, pred tem
spuščena okna seveda zaprite. Klimo nastavite na zaprt krog
delovanja oziroma tako imenovano „notranje kroženje zraka”, s
čemer izključite dotok vročega zraka iz zunanjosti. Zrak bo tako
krožil le znotraj kabine in se hitro ohladil na željeno temperaturo.
3. Ko izbirate temperaturo v avtomobilu, morate biti pozorni,
da ne izberete prenizke temperature. Razlika med nastavljeno
temperturo in zunanjo temperturo nej ne bo večja od 7 stopinj
Celzija. Če je torej zunaj 32 stopinj, potem nastavite klimo na 25

stopinj. Na ta način boste pre
prečili medtemperaturni šok,
ki ga doživi telo, ki prehaja iz
vročega okolja v ohlajeno in potem zopet v vroče. Tako boste tudi
preprečili razvoj prehladnih obolenj zaradi klimatske naprave.
4. Ko omenjamo možnosti prehlada, je pomembno opozoriti
tudi na to, da naj ohlajeni zrak kroži okoli vas in naj ne bo usmer
jen direktno v vas. Ventilatorje, oziroma prezračevalne šobe zato
usmerite stran od vas. S tem se izognete možnim prehladom,
glavobolom in podhladom, ki lahko vodijo do revmatskih težav.
5. Moč delovanja ventilatorja nastavite na najmanjšo še
učinkovito stopnjo. Če imate vgrajeno avtomatsko klimatsko
napravo, potem izberite samodejno nastavitev (auto). Pri tej
nastavitvi bo elektronika v avtomobilu sama zaznala tempera
turo zraka in prilagodila moč ventilatorjev.
Pred poletjem še preverite, ali vam klimatska naprava dobro de
luje, ali je morda potrebno napolniti klimatsko tekočino. S pamet
no in pravilno uporabo je klima povsem primerna in nenevarna
naprava, ki vam olajša in izboljša počutje v vročih dneh. Edina
pomanjkljivost je le-ta, da boste na račun klimatske naprave po
rabili nekaj več goriva – od 0,5 do 1 liter na 100 kilometrov.
Miha Šepec
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Evropski sončni dnevi 2013
Namen projekta je z večjim številom dogodkov pritegniti pozornost javnosti za okolju prijazno sončno
energijo in opozoriti na obsežne priložnosti za posameznike in gospodarstvo.
Projekt se je v Sloveniji letos med 1. in 19.
majem pod koordinacijo podjetja ApE Agencije za prestrukturiranje energetike
odvijal že šesto leto zapored. K izvedbi
Evropskih sončnih dni 2013 so pripomo
gli še Eko sklad, Borzen, Energija plus, Ele
ktro Maribor, Dravske elektrarne Maribor
in Fakulteta za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani. Vse informacije o projektu
so organizatorjem, obiskovalcem in os
talim zainteresiranim na voljo na nacio
nalni spletni strani projekta http://www.
ape.si/wwwesd/. K sodelovanju so preko

elektronske pošte pisno povabili vsa
energetska podjetja, ki so včlanjena v
energetsko zbornico, vsa podjetja, ki se
ukvarjajo z montažo sončnih elektrarn
in solarnih sistemov za toploto, vse slov
enske občine, vse srednje, osnovne šole
in vrtce. V sklopu projekta je 25 organi
zatorjev prijavilo preko 30 dogodkov.
Tematika dogodkov je bila skupna, nji
hove vsebine pa raznolike, saj so prilago
jene udeležencem.
(vir: http://www.ape.si/wwwesd/docu
ments/Porocilozamedije.pdf).

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

VABILO
Krajevna skupnost Vojnik praznuje,
zato vas vljudno vabimo na
KULTURNO PRIREDITEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ,
ki bo v četrtek, 20. junija 2013 ob 19. uri,
v Kulturnem domu Vojnik.

Na prireditvi bodo nastopili naši krajani in krajanke,
ki bodo s pesmijo in z govorjeno besedo
predstavili utrip svojih vasi.
Vzemite si čas za lep kulturni dogodek
in s seboj povabite tudi svojce in prijatelje.
Vašega obiska bomo veseli tudi na drugih prireditvah,
ki jih za vas pripravljajo društva.
Iskrene čestitke ob krajevnem prazniku.
Lidija Eler Jazbinšek
Predsednica Sveta KS Vojnik

Občina Vojnik je že več let aktivna na
področju varovanja okolja in naravnih vi
rov, varčevanja z energijo, zmanjševanja
količine odpadkov preko ponovne up
orabe ... Tako smo z EU sončnimi dnevi
naš zbir aktivnosti dopolnili z dodatnimi
priložnostmi za naše občane. Pripravili
smo dva dogodka in objavili prispevek
na spletnem mediju mojaobcina.si/vo
jnik. Brezplačno energetsko svetovanje o
spodbudah za investiranje v solarne sis
teme je izvajal svetovalec Nikolaj Torkar
8. maja 2013 popoldan v občinski stavbi.
OŠ Vojnik je organizirala predstavitev
(Niko Rožanski, podjetje Kovinmont)
in ogled solarnih naprav na OŠ Vojnik
15. maja 2013. Nastopala je tudi šolska
folklorna skupina. Vsem sodelujočim se
zahvaljujemo. Z aktivnostmi bomo na
daljevali, vendar želimo, da bo dogodke
obiskalo več občanov.
Mojca Skale
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Zavarovalnica Maribor je
odprla pisarno v Vojniku v
Avtohiši Čepin
Zavarovalnica Maribor ima na širšem celjskem območju večdesetletno tradicijo in je v samem centru mesta,
na Ljubljanski ulici 14, prisotna že od leta 1992. Poleg poslovne enote v Celju dostopnost in bližino strankam
ZM zagotavlja s številnimi pisarnami v širši okolici, med drugim tudi v Slovenskih Konjicah, Mozirju, Rogaški
Slatini, Zrečah, Šmarju pri Jelšah in Sevnici. Svoj delež k celoviti prisotnosti ZM na širšem celjskem območju
pa prispevajo tudi zastopniki v rednem delovnem razmerju in številne pogodbene agencije, ki svojim
strankam ponujajo tudi kvalitetne zavarovalniške produkte ZM.
V maju letos pa je ZM naredila tudi odločen korak naprej, tokrat
za prebivalce Vojnika in okoliških krajev, saj je sedaj prisotna
tudi v njihovi neposredni bližini. Svoje mesto je našla tudi v
prostorih nove Avtohiše Čepin, s katero ima vzpostavljene
odlične partnerske odnose sodelovanja.
Tam se lahko oglasite, če potrebujete konkretno zavarovanje
ali pa zgolj informacije. Na enem mestu lahko sklenete
ugodno življenjsko ali nezgodno zavarovanje, zavarovanje za
vaš avto in ostalo premoženje. Kot že obstoječa stranka pa
lahko tam tudi prijavite škodo, in sicer vsak dan med 10. in 14.
uro. Pogodbeni cenilci Avtohiše Čepin bodo po sistemu Quickcheck ocenili in seveda kvalitetno popravili vaše poškodovano
vozilo, saj pri njih velja: “Stisk roke, ki Vam jo ponujamo, je čvrst
in zanesljiv.”
V današnjih časih, ko se vsi trudimo prihraniti čas in denar, je
prisotnost ZM v neposredni bližini Vojničanov in prebivalcev
okoliških krajev prav gotovo dobrodošla novica. Sedaj boste
lahko samo nekaj minut od doma uredili vse, kar potrebujete
za brezskrbno in varno preživljanje vsakdana. Da pa bodo vsa
vaša vprašanja deležna kompetentnega odgovora, vas bo
v prostorih ZM v Vojniku zmeraj sprejela ena od svetovalk z
večletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva. Z dobrim
nasvetom sta vam na razpolago:
Blanka Dečman, samostojna
zastopnica z licenco Agencije
za zavarovalni nadzor, ki je za
vas dosegljiva tudi na tel. št.:
031/586-335, in

Mateja Kolenc, samostojna
zastopnica z licenco Agencije za
zavarovalni nadzor, ki jo lahko
pokličete na tel. št.: 041/366-908.

Življensko zavarovanja		
Nezgodno zavarovanja		
Turistično zavarovanja			
Avtomobilska zavarovanja		
Zavarovanje koles		
Zavarovanje doma		
Poslovna zavarovanja		
Transportna zavarovanja		
Kreditna in druga finančna zavarovanja
Kmetijska premoženjska zavarovanja

Nedvomno boste z njima našli najugodnejše zavarovanje za
vas in vašo družino, vašo hišo ali stanovanje. Zagotovo pa
bo tudi vaš jekleni konjiček celovito in prav posebej ugodno
zavarovan, saj vam v sodelovanju z Avtohišo Čepin nudijo tudi
paketni popust.
Pri ZM pravijo »Življenje gre naprej in mi z vami«, in to se
bodo s pričetkom poslovanja v Avtohiši Čepin v Vojniku in s
prijaznim pristopom do strank nenehno trudili potrditi.
Jure Vovk
Foto: J. Vovk

Vsi aktualni dogodki se
nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Pesem jih druži že 40 let
»Lepa pesem je žlahtna roža za ljudi, ki daje srcu veselje in duši zdravo moč,« je v davni preteklosti zapisal
A. M. Slomšek. Še danes je tako. Pevci Moškega pevskega zbora Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo to rožo gojijo za ljudi in zase že polnih 40 let. Okrogli jubilej neprekinjenega delovanja so
obeležili konec aprila s slavnostnim koncertom pred polno dvorano OŠ Frankolovo.
Zbor, ki ga zadnjih 7 let zelo uspešno vodi Franci Kolar, je s
sproščenim nastopom in všečnim izborom pesmi iz 40-letnega
obdobja njihovega delovanja odpel odličen koncert. Za
tokratni praznik je medse povabil tudi bivše zborovodje:
Marjana Lebiča, Darinko Stagoj in Janeza Kara ter še pod
njihovo taktirko odpel po eno pesem. Lepo jih je bilo videti in
slišati. Kot že velikokrat doslej, so fantje tudi tokrat dokazali,
da živijo svoje pevsko poslanstvo, ga razvijajo in nadgrajujejo.
Eni le krajši čas, drugi več desetletij, štirje od njih - Jože
Gregorc, Janez Pinter, Jože Selčan in Henči Špeglič - pa v zboru
prepevajo od samega začetka do danes, torej polnih 40 let.
Hvala jim za to predanost in zvestobo!
Za to priložnost so v društvu izdali jubilejni bilten in se sprehodili
skozi delovanje zbora, njegove vzpone, tudi padce. Pevci so
redno nastopali in koncertirali doma, izkušnje pa so si, zlasti v
zadnjem desetletju, nabirali tudi na tujih odrih. Udeleževali so

Predsednik zbora Leon Gregorc s priznanjem zboru na nacionalni ravni
MoPZ Anton Bezenšek Frankolovo - 40 let na sceni

se mednarodnih festivalov in tekmovanj ter tudi gostovanj, od
koder so prinesli priznanja in medalje vseh žlahtnih sijajev, od
bronastega do zlatega. Ob vsem tem pa fantom še vedno največ
pomeni čezatlantsko potovanje v Kanado in ZDA. Tako so poleg
slovenske pesmi v širni svet ponesli tudi ime kraja, občine in
domovine. Župan občine Vojnik Beno Podergajs jim je v čestitki
zapisal, da so del Frankolovega, ki s svojo organiziranostjo in
močjo pevskega sporočila nosijo pevsko zastavo zelo visoko in
se hkrati zahvalil vsem, ki so v teh 40 letih krojili podobo zbora.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je ob tej priložnosti
zboru podelil posebno jubilejno priznanje na nacionalni ravni.
Nekateri pevci so za pevsko udejstvovanje prejeli jubilejna
Gallusova priznanja, nekateri pa še posebna priznanja, ki jih
Sklad podeljuje posameznikom za dolgoletno ustvarjanje na
področju kulture nasploh. V društvu so ponosni tudi na pevce,
prejemnike občinskih grbov in županovih priznanj. Teh, ki poleg

Oče zbora” Marjan Lebič - zbor je vodil 23 let.

Gostje večera - trobilni kvartet Glasbene šole Celje

ohranjanja tradicije lepega petja plemenitijo svoje življenje še z
aktivnostmi na drugih prostovoljskih področjih, v zboru ni malo.
Predsednik društva Dušan Horvat je ob jubileju izrekel zahvalo
celotnemu zboru, njegovemu »kapelniku« Franciju Kolarju in
predsedniku zbora Leonu Gregorcu ter vsem podpornikom,
brez katerih zbor tako velikih projektov ne bi mogel izpeljati.
Jubilej so zaokrožile pesmi, čestitke, zahvale in želje, da bi

Franci Kolar - mlad in obetaven zborovski strokovnjak

se uspešna zgodba nadaljevala. »Bezenškovi« pevci so tudi
tokrat dodobra predramili čustva poslušalcev, v nadaljevanju
praznovanja pa so se vsi skupaj ob praznični mizi in žlahtni
kapljici lahko posladkali še z ogromno torto, ki so jo za
slavljence »spekla« vsa frankolovska društva.
Sonja Jakop

Mešani pevski zbor DU Vojnik
Člani pevskega zbora pod vodstvom Vide Bukovac smo 19. 5. 2013 priredili letni koncert z naslovom »V
HRIBIH SE DELA DAN, V HRIBIH ŽARI«. Med našimi pevci je dosti takih, ki so veliko hodili v hribe, nekateri
hodijo še danes. Veliko pa nas je takih, ki na Triglavu sicer še nismo bili, ampak smo imeli druge pohode v
življenju in za to ni bilo časa.
V programu, ki je trajal eno uro in pol, smo gledalcem prikazali
del prostega časa oz. kako ga preživimo pevci. Vsak je povedal
svojo zgodbo, kar je bilo s projekcijo slik tudi prikazano. Tako so
gledalci z nami »prehodili« kar veliko raznih doživetij na različnih
krajih, hribih, gorah in morju, ves čas pa jih je spremljala pesem
našega zbora. Bil je čudovit koncert. Tistim, ki ste nas poslušali,
se iz srca zahvaljujemo. Še posebej pa hvala naši pevovodkinji in
scenaristki, ki nas je na to pripravila, gospe Vidi Bukovac. Je že res,
da smo zelo stari učenci, ampak zato tudi zelo vztrajni.
Zahvaljujemo se Občini Vojnik, KD Vojnik za prostor, gospodu
Juretu Vovku za pomoč ter vsem pevcem za njihov čas in
dobro voljo. Hvala vsem, ki ste nam pomagali, da smo uspešno
izvedli naš letni koncert.
Ivanka Koprivnik
Foto: J. Vovk
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»Pa da bi znal, bi vam zapel«
Moški pevski zbor Kulturno-umetniškega društva France Prešeren Vojnik je v petek, 19. aprila 2013, na
letnem koncertu z naslovom »Pa da bi znal, bi vam zapel«, razveselil vse ljubitelje narodne in umetne
pesmi. Vojniški moški zbor je z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan, ki zbor vodi že 19 let, s pestrim
izborom pesmi popestril prijeten pomladni večer.
Z narodno in umetno pesmijo so pevci polni dvorani
Kulturnega doma v Vojniku predstavili delo sezone in se
zahvalili vsem, ki jih na kakršen koli način podpirajo in si
prizadevajo za ohranjanje pevske kulture. Koncertni program
je tokrat dopolnil 7-članski sestav, Vokalno-instrumentalna
skupina 5+ KUD Ljubečna, ki jo vodi Stanko Mikola. Iz grl
vojniških pevcev smo slišali pesmi Planinska roža, Imel sem
ljubi dve, Nmav čriez jizaro, Slovo, Kraška pesmica, Metuljčki
in cvetke, Štirje fantje špilajo, Pevci smo slovenski mi ipd., pri
pesmi Jeruzalem pa je pevce na harmoniki spremljal Tomaž

Moški pevski zbor je na letnem koncertu razveselil vse ljubitelje
narodne in umetne pesmi.

Marčič. Doživet večer je simpatično povezovala Alja Tihle Hren.
Ob uspešni izvedbi letnega koncerta in dolgoletnega petja so
se pevcem ob zaključku z besedami podpore zahvalili mnogi
ljubitelji njihovega ustvarjanja. Moški pevski zbor, katerega
predsednik je Franci Korošec, pri nastopih in učenju zbora pa
občasno pomaga Marjan Adamič, se v prihodnosti neizmerno
veseli tudi praznovanja častitljive obletnice. Leta 2016 bo zbor
namreč obeležil 80-letnico delovanja.
Tjaša Podergajs
Foto: Jure Vovk

Leta 2016 bo zbor obeležil 80-letnico delovanja.

Vsi aktualni
dogodki se
nahajajo na
spletni strani

www.mojaobcina.si/
vojnik
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Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

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

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

ODLIÈNE CENE !

URADNI DEL

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 3/94, 14. JUNIJA 2013

OBČINA VOJNIK
1.
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2013
2.
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2013
3.
Prednostna lista stanovanj
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Na podlagi 6. člena Statuta občine Vojnik (Ur.l. RS, št. 38/11) ter 8.
in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1
- Uradni list RS, št. 66/2009) Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občine Vojnik objavlja
1.
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2013
I.
Priznanja občine Zlati vojniški grb, Srebrni vojniški grb in Bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob
občinskem prazniku v začetku oktobra.
II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo in ak
tivnosti predstavljajo izjemen prispevek na kateremkoli področju
človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in
promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za vrhun
ske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Vojnik ali za
zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za
nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in
človekoljubnost.
III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more
predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki
in mora vsebovati
-	 podatke o predlagatelju,
-	 podatke o kandidatu,
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-	 naziv predlaganega priznanja (Zlati, Srebrni, Bronasti vojniški
grb ali Priznanje Občine Vojnik),
-	 utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa uspe
ha ali dosežka,
-	 morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi podob
nimi uspehi,
-	 datum predloga.
IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s
posebnim sklepom.
Podeli se največ en Zlati vojniški grb, dva Srebrna vojniška grba in
trije Bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za mandat
na vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
vključno do ponedeljka, 26. 8. 2013
Datum: 3. 6. 2013
Številka: 094-0001-2013/1 (2)
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Samo Kunej, l. r.
Spoštovani!
Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 18. občinski
praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom
in društvom na območju naše občine.
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo,
spoštovani občani in občanke, da nam posredujete vaše predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil
dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma
dosežke za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite priloženi obrazec in ga posredujete
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI ROK
ZA ODDAJO PREDLOGOV je ponedeljek 26. 8. 2013. Lahko
predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter
priložite obrazcu daljšo obrazložitev.

URADNI DEL

______________________________________________________
(ime in priimek predlagatelja)
______________________________________________________
(naslov predlagatelja)
______________________________________________________
(poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8
3212 VOJNIK

Datum: _______________2013

Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2013
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Ogledalo št. 94, uradna spletna stran Občine Vojnik www.vojnik.si in spletni
časopis www.mojaobcina.si/vojnik ) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
1.)
(ime in priimek, naslov kandidata)
2.) Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3.) Predlagano priznanje:
			

1.) Zlati vojniški grb

			

2.) Srebrni vojniški grb

			

3.) Bronasti vojniški grb

			4.) Priznanje Občine Vojnik
		
(obkrožite številko)

								
	

Podpis predlagatelja
____________________________________
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Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
športa v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04), Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
38/12) in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 2013 ob
javlja
2.
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr
hunski šport
4. Kakovostni šport
5. Druge dejavnosti:
-	izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu,
-	 medobčinske in občinske športne prireditve,
-	 delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni občine Vo
jnik.
2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih
programov

spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si,
− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem
razpisu,
− natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem iz
vajanja programov in urnikom vadbe,
− program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in
navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
− društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za
opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik najkasneje do 19. 7. 2013. Šteje se, da je prijava prispe
la pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu
Občine Vojnik.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE ODPI
RAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2013«. Na hrbtni strani mora biti nave
den naslov prijavitelja.
7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan.
Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev in meril
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
− imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na regi
jskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Vojnik,
− imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
− imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
− so registrirani najmanj eno leto.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih pro
gramov:
− športna društva,
− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem na območju občine Vojnik,
− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa s sedežem na območju občine
Vojnik,
− zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 43.573,00 €.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na
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Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10 dneh
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z
vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju ob
razcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene deja
vnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.

Vojnik, 3. 6. 2013	
Številka: 671-0002/2013-2	

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI ŠPOR
TNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI
VOJNIK, DA DO 19. 7. 2013 DO 12. URE ODDAJO SVOJE VLOGE.
OBRAZCI SO DOSTOPNI NA SEDEŽU OBČINE VOJNIK, KERŠOVA
8, 3212 VOJNIK ALI NA SPLETNI STRANI OBČINE VOJNIK WWW.
VOJNIK.SI.

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 114/06, 11/2009, 81/11) in javnega razpisa za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem (Ogledalo št. 90, ter Uradni list RS
št. 84/2012) objavlja
Prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj
v najem:
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede na
socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila lastne udeležbe in
varščine)
ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK VLAGATELJA

ŠT. TOČK

1

Zdenka Miklavc

495

2

Vincencij Lever

430

3

Vida Kolar

410

4

Andreja Ovtar

380

5

Ivan Brložnik

370

6

Marko Zupanc

340

7

Daniela Grahovac

340

8

Andreja Golčman

330

9

Bojan Kukovič

330

10

Sanja Ramšak

320

11

Iris Jelen

320

12

Veronika Prevolšek

300

13

Danica Adamič

290

14

Milena Terglav

290

15

Marta Mlinarič

280

16

Mihaela Senegačnik

280

17

Slavči Gal

270

18

Katarina Zuanič

260

19

David Kresnik

255

20

Blaž Krajnc

230

21

Janez Šturm

230

22

Danilo Pukel

200

23

Alen Prevolnik

140

Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk, ima
jo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno bivališče na območju
Občine Vojnik.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po
vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje površinske norma
tive, navedene v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila,
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi
in se prosilca črta s seznama upravičencev.

Občina Vojnik

Društvo Slomškova romarska pot
v organizaciji Občine Slovenske Konjice
in soorganizaciji Občine Šentjur in
Občine Vojnik vabi na Slomškov pohod
ob dnevu državnosti v torek,
25. junija,
v Žičko Kartuzijo.

Začetki poti:
na Ponikvi pri Slomškovi domačiji ob 7.00,
Sveta Uršula ob 10.00;
v Novi Cerkvi pri cerkvi ob 7.30,
na Frankolovem ob 9.00,
Brdce 11.00.
Sklepna prireditev bo v Žički Kartuziji.
Ob 12.30 bo kratek kulturni program, ob
13.00 pa slovesno somaševanje
za domovino, ki ga bo vodil
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.

Za povratek bo poskrbljen
avtobusni prevoz z odhodom
iz Žičke Kartuzije ob 15. uri.

Vabljeni!
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3.
Prednostna lista stanovanj

ŠOLSTVO

Cinkarna Celje ob 140-letnici
delovanja Podružnični
osnovni šoli Socka podarila
učni čebelnjak
V natečaju poslikave panjskih končnic sodelovalo rekordnih 1.150 otrok.
Cinkarna Celje je učencem Podružnične osnovne šole
Socka v torek slovesno podarila učni čebelnjak. Krasi ga
pročelje, izbrano na likovnem natečaju, ki ga je podjetje
razpisalo v tem šolskem letu. Zmagovalno pročelje so
izdelali učenci Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.
Cinkarna Celje želi z natečajem opozoriti na pomen
skrbi za čebele in odgovorno ravnanje z njimi. Pročelja
obenem simbolno obeležujejo 140-letnico delovanja, ki jo
podjetje praznuje letos, in 40-letnico začetka proizvodnje
titanovega dioksida.
Cinkarna Celje že več let uspešno pripravlja različne natečaje

za osnovnošolce iz Celja in okolice. Letos smo osrednjo
pozornost namenili čebelam, brez katerih si življenja na Zemlji
ne bi mogli predstavljati, čeprav pomen njihovega opraševanja
pogosto prezremo. Osnovnošolce smo zato želeli spodbuditi
k razmišljanju o onesnaževanju, boleznih, podnebnih
spremembah in celo nepravilni uporabi škropiv za zaščito
rastlin, kar povzroča izumiranje čebel in ogroža naš obstoj.
Učenci so morali poslikati lesene deščice in jih sestaviti v
pročelje čebelnjaka. Prispela pročelja je ocenila strokovna
komisija pod vodstvom Ide Gnilšak, kustodinje v Čebelarskem
muzeju Radovljica.

Podelitev nagrad

Zmagovalna ekipa

Podelitev priznanja za najboljši izdelek panjske končnice

Prerez traku
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Skupinska slika pri čebelnjaku

V tokratnem natečaju smo zabeležili rekorden odziv šol!
Sodelovalo je približno 1.150 otrok in 72 mentorjev iz 45
šol v naši regiji. Podatek vsekakor kaže na to, da so naši
natečaji postali prepoznavni zaradi raznolikosti in kvalitetnih
izobraževalnih vsebin, ki jih ponujajo.

Zmagovalci razmišljali o vplivu človeka na
ravnovesje v naravi

Zaradi velikega števila kvalitetnih poslikav so imeli člani
komisije zelo težko delo, a na koncu so izbrali: najustreznejše
pročelje so izdelali učenci Podružnične osnovne šole Nova
Cerkev. Preko poslikave so opozorili na pomen varovanja
čebel, vključili so tradicionalne slovenske simbole, z napisom
»Ohranjamo naravo« pa trkajo tudi na vest gledalca o tem,
kakšen vpliv imajo naša ravnanja na naravno ravnovesje.
Pročelje bo pritrjeno na učnem čebelnjaku v neposredni
bližini POŠ Socka. To lokacijo je na podlagi javnega razpisa kot
najustreznejšo izbrala Čebelarska zveza Slovenije.

Pročelja bodo trajen spomin na praznovanje
140-letnice Cinkarne Celje

V popolni opremi za delo v čebelnjaku

Njihovo pročelje je sestavljeno iz motivov, ki pripovedujejo
zgodbo od cveta do medu. Avtorji drugega izbranega pročelja
prihajajo iz Osnovne šole Žalec. Upodobili so 4 nadstropja,
ki predstavljajo različne ekosisteme in opozarjajo na pomen
ohranjanja biotske pestrosti.
Pročelji bosta krasili kozolec ob glavnem vhodu v Cinkarno
Celje in bosta simbolično opozarjali na visoka jubileja, ki ju
podjetje obeležuje letos –140-letnico delovanja Cinkarne in
40-letnico začetka proizvodnje titanovega dioksida.

Cinkarna v Celju od leta 1873

Začetki Cinkarne segajo v čas nekdanje Avstro-Ogrske, natančneje
v leto 1873, ko je bila zaradi bližine cinkove rude v Celju zgrajena
topilnica cinka. V poznejših obdobjih se je podjetje usmerilo v
kemijsko-predelovalno dejavnost. 21. maja obeležujemo 40.
obletnico začetka obratovanja proizvodnje titanovega dioksida.
Podjetje danes zaposluje skoraj tisoč ljudi. Ves čas se trudimo
spodbujati zdravo in pozitivno delovno okolje ter v proizvodnjo
vpeljujemo najboljše razpoložljive tehnike, s čimer v največji
možni meri zmanjšujemo morebitne vplive na okolje.

Po tehtnem premisleku in ponovnem pregledu prispelih
likovnih del so člani sklenili nagraditi še dve izstopajoči pročelji.
Enega so izdelali učenci Osnovne šole Ob Dravinji.

Nikolaja Podgoršek-Selič,
tehnična direktorica Cinkarne Celje
Foto: Blaž Črepinšek, Cinkarna Celje.

Mladi čebelarji

Čebelnjaki in mladi čebelarji
v občini Vojnik
V občini Vojnik sta postavljena dva šolska učna čebelnjaka.
Prvi, pridobljen v septembru 2012, je namenjen mladim
čebelarjem OŠ Frankolovo.
Na POŠ Socka pa so v torek, 21. 5. 2013, s slovesno prireditvijo
proslavili na razpisu Čebelarske zveze Slovenije pridobljen
učni čebelnjak, katerega zlati sponzor je bila Cinkarna Celje.
Nataša Čerenak, vodja POŠ Socka: “Zemljišče za postavitev

čebelnjaka v neposredni bližini šole nam je prijazno odstopila
družina Korošec, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Postavitev in
skrb nad čebelnjakom je prevzelo Čebelarsko društvo Vojnik,
ki uspešno deluje pod vodstvom g. Petra Babnika.
V sklopu prireditve so predstavniki Cinkarne Celje razglasili
tudi rezultate natečaja »Ustvarimo nov dom za čebele«, na
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ŠOLSTVO
katerem je sodelovalo kar 45 šol z več kot 1000 učenci. Otroci
so poslikali pročelje čebelnjaka in zmagovalno pročelje
bo krasilo naš učni čebelnjak. Zmagovalno pročelje so
naslikali učenci POŠ Nova Cerkev z mentorico Suzano
Napotnik Jelenski.
Po slovesni prireditvi so se gostje lahko sprehodili do učnega
čebelnjaka, si ogledali razstavo o čebelarstvu, natisnili grafiko
na srednjevški tiskalnici ob zvokih lajne in preizkusili soške
dobrote, ki so jih napekli krajani.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pri tem projektu pomagali in
nam omogočili, da bodo lahko naši učenci znanje o čebelarstvu
obogatili še s praktičnimi primeri in hkrati dodali svoj delež k
ohranjanju narave.

ZAHVALJUJEMO SE:

Cinkarni Celje, Čebelarskemu društvu Vojnik, Občini Vojnik, KS
Nova Cerkev, družini Korošec, podjetju Oder, Viktorju Kranjcu,
Jožetu Joštu, družini Kraljič, Vrtnarstvu Zreče - gospe Darji
Srebot iz Frankolovega in seveda krajanom Socke.
Oba učna čebelnjaka pa bodo z veseljem obiskovali mladi
čebelarji, ki so se pod mentorstvom gospoda Andreja Jerneja
udeležili 36. državnega srečanje mladih čebelarjev in dosegli
dobre rezultate.”
Eva Tojnko, OŠ Frankolovo: “V prvi skupini sta bili Kaja
Senegačnik in Tamara Pinter, ki sta prejeli zlato priznanje. V
drugi skupni sva Maša Štante in Eva Tojnko prejeli bronasto
priznanje, Saša Sitar ter Miha Lukan pa sta osvojila priznanje
za udeležbo.”
Jaka in Beti Kočet, POŠ Socka: Timoteja in Maja, Lenart in
Filip, Beti in Jaka smo prinesli BRON, SREBRO in ZLATO.
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Ob tako pridnih in uspešnih mladih tekmovalcih si lahko le še
zaželimo, da bi se lep čebelarski pozdrav Naj medi širil med
mladimi, ki bi čebelarske vrste krepili s podmladkom mladih
čebelarjev.
Prispevke OŠ Frankolovo in POŠ Socka združila in uredila:
Lidija Eler Jazbinšek
Foto: J. Vovk

Na Osnovni šoli Vojnik vsako leto poteka projekt mladinske
raziskovalne dejavnosti. V letošnjem šolskem letu je v okviru Zveze za tehniško kulturo na naši šoli potekalo 13. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Podravja. Predstavljenih
je bilo 55 raziskovalnih nalog. OŠ Vojnik je dosegla odlične
rezultate, saj smo dobili kar 5 zlatih in 4 srebrna priznanja.
Na Osnovni šoli Vojnik vsako leto poteka projekt mladinske razis
kovalne dejavnosti. Do leta 1996 so mladi raziskovalci in njihovi
mentorji svoje naloge predstavljali na tekmovanju, ki so ga prire
jale celjske šole. Ko je leta 1997 Vojnik postal občina, so se mladi
raziskovalci prvič predstavili na skupnem projektu Mladi za napre
dek občine Vojnik. V šolskem letu 2004 pa smo naše naloge prvič
predstavili na tekmovanju mladih raziskovalcev v okviru Zveze za
tehniško kulturo. V letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekalo
13. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Podravja.
Predstavljenih je bilo 55 raziskovalnih nalog. Naša šola je dosegla
odlične rezultate, saj smo dobili kar 5 zlatih in 4 srebrna priznan
ja. Za kar šest nalog se je strokovna komisija odločila, da nas
zastopajo na državnem tekmovanju, ki je potekalo 20. 5. 2013
na Gimnaziji in srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti.
Učenci so se na predstavitvah in zagovorih svojih raziskovalnih
nalog odrezali odlično. Dosegli so 1 zlato priznanje, 3 srebrna
priznanja in 2 bronasti priznanji. Vsi si za svoje delo zaslužijo
iskrene čestitke. Ponosni smo na svoj dosežek in smo zelo moti
virani za nadaljnje delo.
NASLOV NALOGE: CENOVNA PRIMERJAVA OBROKA
ŠOLSKE MALICE GLEDE NA NAČIN PRIDELAVE ŽIVIL –ZLATO PRIZNANJE
Avtor: Marja Golež, Lea Vrhovnik
Mentor: Polona Bastič
Lektor: Barbara Ojsteršek Bliznac
Šolska malica je pomemben dnevni obrok, saj predstavlja 10 do
15 % dnevnega vnosa energije oz. ustrezne količine vseh hra
nilnih snovi. Prav zaradi omenjenih podatkov je pomembno,
katera živila jo sestavljajo in kakšen je način njihove pridelave.
Šolska malica spada v zagotovljeni nacionalni program. To po
meni, da stroške osebja in vse druge stroške, ki nastanejo zara
di priprave in razdeljevanja šolskih malic, poravnava financer.
Vsi ostali obroki pa sodijo v tako imenovani ekonomski pro
gram, kar pomeni, da so cene takšnega obroka formirane na
ekonomski postavki. Od leta 2010 natančneje ureja področje
šolske prehrane Zakon o šolski prehrani. V zadnji spremembi
omenjenega zakona navaja 24. člen določeno ceno šolske
malice s strani ministra, pristojnega za področje šolstva. Ta v
tekočem šolskem letu 2012/13 znaša 0,80 €. V eksperimental
nem delu smo s pomočjo programa Excel naredili izračun cen
za šestintrideset šolskih malic. Med seboj smo primerjali cene
malic, sestavljenih iz konvencionalnih, lokalnih in ekoloških
živil. Ugotovili smo, da je po ceni najugodnejša konvencio
nalna malica, sledi malica iz lokalnih živil, cenovno najvišje je
ekološka malica. Ta v povprečju presega ceno konvencionalne
za 53 %. Malica iz lokalno pridelanih živil pa je od konvencio
nalne povprečno višja za 34 %.
NASLOV NALOGE: REFLEKSNA MASAŽA STOPAL –SREBRNO PRIZNANJE
Avtor: Karlina Hohnjec, Julija Sikošek
Mentor: Rebeka Žagar
Lektor: Maja Verhovšek
Z raziskovalno nalogo smo želeli predstaviti masažni pri

pomoček pri refleksni masaži stopal ter ugotoviti, ali je ta
pripomoček učinkovit in praktičen. Raziskovale smo, kako
dobro prebivalci Vojnika poznajo refleksno masažo sto
pal, kako pogosto jo obiskujejo ali izvajajo doma ter kat
ere pripomočke za masažo stopal uporabljajo. Pri zbiranju
podatkov nam je bila v pomoč anketa, ki smo jo v decem
bru 2012 razdelili med prebivalce Vojnika. Ustrezno izpoln
jeni sta bili 102 anketi. Za mnenje o našem pripomočku smo
povprašali gospo Saro Jošić, ki je lastnica centra zdravja in
znanja. Opravili smo tudi intervju z gospo Slavico Hohnjec, ki
pripomoček uporablja. Ugotovili smo, da je naš pripomoček
učinkovit in praktičen ter uporaben. Iz anketnih podatkov
smo ugotovili, da je večina vprašanih že bila na kakršnikoli
masaži, refleksno masažo prav tako v velikem deležu pozna
jo, vendar jo ne izvajajo doma in prav tako redko obiščejo
salon. Od pripomočkov za masažo stopal najraje posežejo po
raznih valjčkih, žogicah in palčkah.
NASLOV NALOGE: SKRIVNOST V SKODELICI DOMAČEGA
ČAJA –SREBRNO PRIZNANJE
Avtorici: Lana Kuzman, Veronika Slapnik
Mentorica: Tatjana Hedžet
Lektorica: Barbara Ojsteršek Bliznac
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti pogostost pitja
čaja, katere vrste čajev najpogosteje pijemo, kakšne učinke
imajo čaji, koliko ljudi pripravlja domače čaje iz doma nabra
nih in posušenih zelišč. Kakšna je razlika med čaji v lističih
in čajih v vrečkah, katera zelišča uporabljamo za čaje, katera
nabiramo in katera gojimo na vrtu, kako in kdaj nabiramo
in sušimo zelišča za čaje, s kakšnimi dodatki pijemo čaje,
ugotoviti sva želeli tudi, v katerem letnem času popijemo
največ čaja. Ugotovili smo, da je pitje čaja zelo priljubljeno,
da večina anketiranih pogosto pije čaj, da najpogosteje pi
jejo sadne čaje, da imajo skoraj vsi čaji zdravilne učinke, da
starejši pijejo čaj skoraj vsak dan, medtem ko ga mlajši pi
jejo le pozimi ali ko so bolni, da večina ljudi doma goji vsaj
eno vrsto domačega čaja, ki ga tudi sami sušijo, da je razlika
med čaji v lističih in čajih v vrečkah v kvaliteti, da večina lju
di pije čaje s sladkorjem, da največ čaja popijemo pozimi in
da imamo v Sloveniji pravilnik o kakovosti čaja. Nabrali smo
zelišča in jih posušili ter si iz njih pripravili okusen čaj. Med
raziskovanjem sva spoznali gospo Vido Razgoršek, članico
Zeliščarskega društva Ljubljana, ki nabira zelišča po vsej Slo
veniji, tam, kjer je še narava neokrnjena, za svoje čaje. Svoj
čaj, mešanico zelišč, je poimenovala ‘čaj iz Dobrne’, ki je prava
skrivnost zelišč v skodelici čaja.
NASLOV NALOGE: PAMETNA PALICA –SREBRNO PRIZNANJE
Avtorji: Aljaž Zakošek, Gašper Trupej, Žan Železnik
Mentorica: Petra Strnad
Lektor: Gregor Palčnik
Naša raziskovalna naloga je imela namen ustvariti sprehajalno
palico, ki ne bi pomagala samo pri hoji, ampak bi služila še v
druge namene. Pri raziskovanju smo naleteli na težavo, saj ni
niti literature niti internetnih virov, ki bi nam pri tem pomagali.
S pomočjo nekaterih sošolcev in sošolk smo izrisali več idejnih
skic pametne palice in prišli do končne ideje za izdelavo našega
projekta. Anketirali smo uporabnike in neuporabnike palic in iz
vedli analizo njihovih odgovorov. Anketiranci so bili navdušeni
nad našo idejo in bi želeli takšno palico tudi sami. Na začetku
naloge smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih želeli preveriti
v sami raziskovalni nalogi. Od štirih hipotez smo le eno delno
ovrgli; zaradi naše predvidene cene samega izdelka.
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Mladi raziskovalci OŠ Vojnik
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NASLOV NALOGE: SPANJE NAJ BO NA PRVEM MESTU –
BRONASTO PRIZNANJE
Avtorici: Karin Rajh, Timea Štravs
Mentorica: Rebeka Žagar
Lektor: Gregor Palčnik
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kolikšen je
povprečen čas spanja na dan med učenci OŠ Vojnik, odras
limi in starostniki, ki živijo v Vojniku in okolici, ter starostniki,
ki domujejo v Špesovem domu v Vojniku. V povezavi s tem
smo želeli ugotoviti, kakšna je povprečna kakovost nočnega
spanja ter dnevnega počutja, kolikšen je povprečen čas us
pavanja in čas budnosti med spanjem ter kako pogost je po
jav posameznih motenj spanja. Pri zbiranju podatkov nam
je bil v pomoč dnevnik spanja, ki smo ga v decembru 2012
razdelili med učence prve, druge in tretje triade OŠ Vojnik ter
med odrasle ljudi in starostnike, ki živijo v okolišu iste šole.
Ustrezno izpolnjenih je bilo 110 dnevnikov. Za komentar na
jinih dnevnikov spanja smo povprašali Alena Jovića, dr. med.
Opravili smo tudi intervju z Rodolfom Emiliom Potočnikom, dr.
med. spec. geriater, in gospo Ivico Šloser, ki ima motnjo span
ja. Ugotovili smo, da s starostjo osebe kakovost spanca pada
in da mlajši spijo več ur dnevno ter se tako tudi bolje počutijo.
Starejši ljudje so sicer spali v zadostnih količinah, vendar je bil
njihov spanec večinoma nekakovosten.
NASLOV NALOGE: NOVI ČASI KLIČEJO PO ŠOLSKIH UNIFORMAH –BRONASTO PRIZNANJE
Avtorici: Klara Mirčeta, Maja Slapnik
Mentorica: Dragica Filipčič
Lektorica: Amalija Kožuh
V raziskovalni nalogi sva predstavili pojem uniforme s poudar
kom na šolski uniformi. Raziskali sva motive za ali proti uvedbi
šolskih uniform. Vemo že, da v nekaterih državah nosijo otroci
v šolah uniforme. Ugotovili sva, da so v Sloveniji v šestdesetih
in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja učenci nosili uniforme
kot zaščitno obleko. Danes pa so uniforme samo kot posebnost
na Mednarodni britanski šoli v Ljubljani (British International
School of Ljubljana) ali pa se uporabljajo v nekaterih poklicih,
kot so: policist, zdravnik, gradbenik, stevardesa, gasilec, trgovec,
čistilec … Zanimalo naju je, kakšen bi bil odnos do šolskih uni
form, če bi se ponovno uvedle. Iz raziskave sva ugotovili, da so
tako učenci kot tudi učitelji in starši za uvedbo šolskih uniform.

začetku novega šolskega leta. Trenutno je v projekt vključenih
22 krajev v Sloveniji. Skupaj je vzpostavljenih že kar 340 Varnih
točk. Trenutno poteka podpisovanje pogodb o sodelovanju pri
projektu. Z smejočo se hišico bodo jeseni opremljena naslednja
mesta: Knjižnica Vojnik, Zdravstvena postaja Vojnik, M&M papir
nica, Župnijska Karitas Vojnik in Nova Cerkev. Občina Vojnik je
pri projektu prevzela vlogo lokalnega koordinatorja in še vedno
vabi vse, ki bi želeli sodelovati in prostovoljno pomagati otro
kom, da se nam pridružijo.
Rebeka Dečman

15. srečanje pevskih zborov
osnovne šole Vojnik, Jirkov
in Chomutov
Nepozabno srečanje pevcev čeških zborov Hlasek iz Chomutova, Slaviček iz Jirkova in Mladinskega pevskega zbora iz Vojnika je potekalo od četrtka, 30. 5., do nedelje, 2. 6.
2013. Višek dogajanja je bil koncert čeških in vseh pevskih
zborov OŠ Vojnik.
V četrtek, 30. 5. 2013, se je v popoldanskih urah pričelo nepo
zabno srečanje otrok Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik
in čeških prijateljev, pevcev iz Chomutova in Jirkova. Češki pri
jatelji so odšli na domove naših pevcev in z njimi preživeli tudi
naslednje dni.
V petek so imeli v dvorani v Novi Cerkvi generalko pred večernim
nastopom. Ob 18. uri se je začelo zares. Nastopili so Mladinski
pevski zbor OŠ Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, za
spremljavo sta poskrbeli Janja Belej na klavirju in Laura Jesenek
na flavti. Sledil je nastop Mladinskega pevskega zbora Slaviček iz
Jirkova z zborovodkinjo Evo Stainbachovo ob klavirski spremlja
vi Hane Male, nato se je predstavil Mladinski pevski zbor Hlasek

Rebeka Žagar,
koordinatorica za raziskovalno dejavnost na OŠ Vojnik

Varne točke za otroke
Občina Vojnik je letos pristopila k projektu Varne točke, katerega pobudnik
je Unicef Slovenija. Varne točke so
različni javni prostori, kjer se nahajajo
ljudje, ki so prostovoljno pripravljeni
pomagati otrokom v stiski.
Z otrokom se pogovorijo, mu svetujejo in
pomagajo pri reše
vanju problema. Varne
točke se nahajajo ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško
nasilje največkrat dogaja okoli in na poti v šolo, takrat ko je
nadzor odraslih manjši. Otroci lahko Varne točke prepoznajo
po posebni nalepki - smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno
mesto lokala. Nanje jih opominjajo tudi šolski urniki, informa
tivne zloženke z zemljevidi in plakati, ki jih bomo pripravili ob
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Češki in vojniški pevci v nedeljo popoldan

Zaključek bralčka
Otroci iz Vrtca Mavrica Vojnik in Vrtca Danijelov levček so
si celo leto pridno izposojali knjige in slikanice, nato pa jih
doma prebirali s svojimi starši, starimi starši in starejšimi
bratci ali sestricami.

V sredo, 8. maja, so se nadebudni bralčki zbrali v Kulturnem
domu Vojnik s svojimi vzgojiteljicami in pomočnicami, da za
pridno izposojanje in branje dobijo priznanja in si za nagra
do ogledajo še predstavo Je v knjižnici lepo, ki ga je izvedlo
gledališče Mladi Maj.
Hvala vsem, ki dodajate kamenčke v ta mozaik projekta Palčka
Bralčka. Zato bi se radi zahvalili vsem zaposlenim v Vrtcu Mavri
ca Vojnik in Vrtcu Danijelov levček za odlično sodelovanje v tem
letu in upamo, da bomo tudi v prihodnje tako dobro sodelovali.
Seveda se zahvaljujemo tudi vsem staršem za njihov trud.
Knjižničarki Breda in Betka

Milena Jurgec

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo
na spletni strani

www.mojaobcina.si/vojnik
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iz Chomutova z zborovodkinjo Liano Jichovo in na klavirju Hano
Jichovo. Vsi ti zbori so zapeli dve pesmi skupaj, in sicer eno slov
ensko, eno pa češko. Prisotne je pozdravila ravnateljica Majda
Rojc, ki vsestransko podpira ta srečanja.
Sledil je nastop Otroškega pevskega zbora 1. in 2. razreda,
ki ga je do nedavnega vodila Vesna Kotnik, sedaj pa Emilija
Kladnik Sorčan. Nato so veselo zapeli pevci otroških pevskih
zborov POŠ Nova Cerkev pod vodstvom Sabine Penič in ob
spremljavi Nejca Cehnerja na klavirju, POŠ Šmartno v Rožni
dolini pod vodstvom Lee Rezar ter ob spremljavi Janje Belej
na klavirju ter Blaža Vebra na harmoniki in POŠ Socka pod
vodstvom Nataše Čerenak in ob klavirski spremljavi Sanje
Poljšak-Pesan. Lepo so zapeli še otroci Otroškega pevske
ga zbora 3., 4. in 5. razreda pod vodstvom Emilije Kladnik
Sorčan, spremljali pa so jih Janja Belej na klavirju, Manca
Prislan in Barbara Tadina na violini ter Jože Žlaus na kontra
basu. Ob zaključku so zapeli še združeni otroški zbori, ki so
s češko in slovensko pesmijo zaključili čudovit pevski večer
v polni dvorani.
Češki gostje so se vrnili na domove gostiteljev. Naslednji dan
so si ogledali Muzej premogovništva v premogovniku Velenje,
po kosilu v šoli pa so se odpravili na bowling v TUŠ Celje. Pov
sod so se družili s svojimi gostitelji. Zvečer so odšli na domove,
kajti v nedeljo zjutraj jih je čakal nastop v cerkvi svetega Jerne
ja v Vojniku, kjer so vsi trije zbori s petjem odlično sodelovali
pri sveti maši. Po kosilu na domovih vojniških pevcev so se
zbrali v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi, kjer se je veselo
druženje nadaljevalo do večernih ur. Žal so morali gostje iz
Češke zaradi slabih vremenskih razmer in poplav na pot prej,
kot je bilo predvideno. Solze žalosti ob slovesu so bile prisotne
tako kot vedno, kadar se pri nas poslavljajo češki prijatelji ali
kadar se na Češkem poslavljajo naši pevci. Je že tako, da je
vsako slovo težko, a nekatere vezi prerastejo slovo in ostanejo
trajna prijateljstva. Prijateljstva so stkana že petnajst let, tako
med učenci kot med učitelji.

ŠOLSTVO

Šolski plesni festival
Za nami je še eno leto plesnih vaj ter napetega in tekmovalnega vzdušja na šolskem tekmovanju ŠPF OŠ Frankolovo. Letos je v projektu sodelovalo 60 učencev od 1. do 9.
razreda. Tekmovali so posamično v plesnih koreografijah
hip hop, pop in latino. Plesni pari so suvereno odplesali
angleški valček, tango in foxtrot.

Vrtec Mavrica poje in igra

Da so res odlični, so dokazali tudi na področnem tekmovanju, kjer
sta Jaka Krnjovšek in Eva Mlakar v standardnih plesih osvojila
2. mesto in srebrno medaljo, Tadej Hrvatin in Karmen Oprešnik
pa sta uspeh na področnem tekmovanju dopolnila s 4. mestom.
Letošnja novost ŠPF na naši šoli je Plesna produkcija. Učenke
same sestavijo koreografijo, ki ne sme biti daljša od 2,5 minut,
ter se z njo predstavijo na tekmovanju. Plesalkam skupine C
Maruši Čretnik, Aneji Šlaus, Zali Lukman, Tinkari Flis, Larisi
Sešel in Klari Ribič je to uspelo in uvrstile so se na državno
tekmovanje Produkcijskih skupin v ŠPF.
Čestitke vsem sodelujočim v projektu ŠPF, rezultati pa naj
bodo spodbuda za delo v prihodnje.
Suzana Šafarič, mentorica ŠPF

Vrtec Mavrica Vojnik

Vrtec Mavrica poje in igra
Ciciban teče v zeleni dan; ptičica znanka v goščavi vsak
dan lepo ga pozdravi: »Ciciban, ciciban, ciciban, ciciban,
dober dan!«
S temi besedami se je začela naša prireditev, katere smo se
prav vsi veselili in jo z zanimanjem pričakovali.
Otroku damo najboljši del sebe, da tukaj in zdaj razvija svojo
lastno identiteto za prihodnost. To je naša vizija in delček tega
ustvarjanja smo prikazali v pesmi in besedi naših otrok. Pred
stavilo se je devet skupin, od tistih najmlajših do tistih starejših,
ki se jim bodo vrata kmalu odprla v šolo. Prav tako se je pred
stavil pevski zborček Mavrica, ki se bo letošnje šolsko leto pred
stavil na reviji predšolskih pevskih zborčkov Pojem in igram.
Predstavili so se z različnimi melodijami in interpretacijami.
Otroci so prikupna in srčna bitja in ob pogledu na njih začutimo
iskrenost in edinstvenost tega trenutka.
Zato ni bilo dvomiti, da bo dvorana zapolnjena do zadnjega
kotička KUD Vojnik. Prišli so starši, babice, dedki, bratci, sestrice,
prijatelji, ki so navdušeno spremljali naše male nadobudneže.
Otroci so si ob nastopu pridobivali izkušnje na odru ter krepili
samozavest.
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Prav zanimivo jih je bilo gledati, s kakšnim navdušenjem in
pogumno so stopili na oder ter suvereno nastopili. S svojo
razigranostjo in svežo energijo so prinesli nasmeh na obraz
vsem obiskovalcem.
Biti srečen brez razloga, se neutrudno boriti za karkoli, biti
radoveden - tega nas vseskozi učijo otroci. Predanost in pozi
tivna energija naših zaposlenih je dodana vrednost, ki krepi in
spodbuja otrokov razvoj ter razvija pozitivna otrokova čustva.
Tako smo vsi skupaj prispevali še en kamenček v naš mozaik.
Katarina Antloga

Vrtec Mavrica Vojnik

Svetovni dan zemlje
v Vrtcu Mavrica Vojnik
Ljubezen in spoštljiv odnos do narave sta vrlini, ki jih v
Vrtcu Mavrica Vojnik približujemo otrokom že od samega
vstopa v vrtec.
SVETOVNI DAN ZEMLJE V VRTCU MAVRICA VOJNIK
»Tisti, ki opazuje lepoto Zemlje, najde zaloge moči, ki bodo
zdržale, dokler bo trajalo življenje.
Koliko simbolične pa tudi prave lepote je v seljenju ptic,
v plimi in oseki bibavice, v zvitih popkih, pripravljenih na pomlad.
Nekaj neskončno zdravilnega je v ponavljajočih se pripevih nara
ve – zagotovilo, da po noči pride zora in po zimi pomlad.«

(Rachel Carson: Občutek čudežnosti).
Ljubezen in spoštljiv odnos do narave sta vrlini, ki jih v Vrtcu
Mavrica Vojnik približujemo otrokom že od samega vstopa v
vrtec.
V letošnjem letu smo SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22. 4., obeležili
ne samo na ta dan, ampak so se dejavnosti, povezane s
spoštljivim in naklonjenim odnosom do narave, vrstile skozi
celoten mesec. V sodelovanju s številnimi tako notranjimi, kot
tudi zunanjimi sodelavci vrtca smo lahko izpeljali začrtano pot,
ki je vodila vse od PONOVNE UPORABE OBLAČIL (sodelovanje
z Centrom ponovne uporabe - CPU), čistilne akcije OČISTIMO
SLOVENIJO 2013, zasaditve (grmovnic, zeliščnih vrtov,
škratkove dežele, hotela za žuželke) v okolici vrtca, sodelovan
ja na natečajih AVTOHTONA SLOVENSKA SEMENA in PLANETU
ZEMLJI PRIJAZEN VRTEC ter do izvedbe vsakoletnega projekta
našega vrtca - PLANINČKOV.

V sodelovanju s Centrom ponovne uporabe (CPU) smo izvedli
akcijo ponovne uporabe oblačil, kjer so otroci prinesli v vrtec
premajhne majice, katere je nato prišel iskati Rak krojač, ki
je iz vseh teh premajhnih oblačil otrokom napravil trakove za
ušesa. Akcija je bila izredno zanimiva za otroke in tudi starše, saj
smo jim tako na zabaven in poučen način lahko približali način
ponovne uporabe, ki se izvaja v Centru ponovne uporabe.
V letošnjem letu je vsakoletna vseslovenska čistilna akcija
OČISTIMO SLOVENIJO potekala na ravni vsake organizacije
posebej. Tako smo v Vrtcu Mavrica Vojnik očistili in uredili

Zapisala Katja K. Grosek, dipl. vzg., eko koordinatorica VMV
Foto: J. Vovk
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okolico vrtca skupaj z otroki in vsemi zaposlenimi delavci. Ure
dili smo gredice pred vrtcem, popravili ŠKRATKOVO DEŽELO,
počistili ostanke dolge zime na parkirišču in pripravili prostor
za nadaljnjo zasaditev grmovnic in zeliščnih vrtov.
Po pripravi okolice je sledil celotni teden, namenjen svetovne
mu dnevu Zemlje, v katerem smo izvedli številne dejavnosti
tako v prvem starostnem obdobju, kot tudi v drugem. Izvedli
smo zasaditve grmovnic (ribez), uredili vrt, zasadili zeliščne
vrtove, pri zasaditvi katerih smo uporabili zelišča, vzgojena v
starejših oddelkih našega vrtca, katera je podarila zeliščarka
gospe Marijana Plajhnar, v družbi katere smo izdelovali tudi
okusne zeliščne namaze, napravili hotel za žuželke, izvedli
različne eko delavnice znotraj oddelkov, pri sajenju fižola sode
lovali s starši, si v naravi ogledovali in iskali zdravilne in užitne
rastlinske vrste, v različnih leksikonih iskali in si pogledali nara
vno okolje, izvajali dejavnosti za razvoj čutnega zaznavanja
otrok (eko vrečka presenečenja) ter številne likovne deja
vnosti, s katerimi smo lahko podoživljali in likovno ubesedili
doživljanje otrok v vsem tem procesu izvedbe številnih de
javnosti na temo varovanja in skrbi za naš planet in naravno
okolje, ki nas obdaja.
Pri izvedbi dejavnosti smo izrabili prednost, ki nam je ponu
jena v obliki sodelovanja s stanovalci Špesovega doma, in
k sodelovanju povabili vse, ki so z navdušenjem pripomo
gli k sami izvedbi naših dejavnosti. Medgeneracijsko sode
lovanje je del našega izvedbenega kurikula in z veseljem iz
rabimo priložnost sodelovanja, ki ne samo da vnaša v naše
delo izkušnje in številna znanja, ki ga nosijo v sebi stanov
alci Špesovega doma, temveč marsikateremu nariše prijeten
nasmeh na obrazu in toplino v očeh ob pogledu na vse te
zvedave obraze naših najmlajših, ki venomer z navdušenjem
prisluhnejo takšnim in drugačnim nasvetom starejših.
Tudi sodelovalna kultura je tisto, kar otroci v današnjem
času potrebujejo, saj je tempo življenja vse hitrejši in vse
prevečkrat pozabimo otroke spomniti na trenutke, ko se čas
ustavi in se samo diha naravo in okolje, ki nas obdaja, ter z
roko v roki hodi po skupni potki.
Hkrati smo na svetovni dan Zemlje v okviru Eko šole in izbra
nih eko vsebin, ki se v našem vrtcu izvajajo že vrsto let, prejeli
naziv PLANETU ZEMLJI PRIJAZEN VRTEC. Skupina starejših
predšolskih otrok pod vodstvom gospe Romane Suholežnik
in gospodične Nine Stanič se je tako ponosno udeležila
podelitve listine v Ljubljani in prinesla v vrtec certifikat, ki
potrjuje naše večletno delo v okviru projekta Eko šola. Vrtec
Mavrica Vojnik nismo le eko vrtec, ampak smo tudi vrtec, ki
vzgaja in daje vzgled spoštljivega in odgovornega odnosa do
žive in nežive narave. Tako povezujemo tudi številne druge
dejavnosti, ki vključujejo skrb za naravo v naravi in s pro
jektom »PLANINČKI« združujemo področja narave, gibanja,
družbe in še v prijeten projekt, kjer naše najmlajše spoznava
mo z načinom življenja – gibanjem v naravi in spoznavanjem
narave v njenem naravnem okolju.
Vse te bogate vsebine se ne bi mogle tako dobro odvijati
v našem Vrtcu Mavrica Vojnik, če ne bi pri tem imeli pomoči
zunanjih sodelavcev. Zato se na tem mestu najlepše zahvalju
jemo gospe Marinki Vovk (CPU) in vsem njenim sodelavcem
iz Centra ponovne uporabe,zeliščarki gospe Marijani Plajhnar,
gospodoma Vrečarju in Gorenšku iz Špesovega doma, gos
podu Krivcu ter vsem, ki ste tako ali drugače popestrili in nam
nudili pomoč v našem eko vrtcu, Vrtcu Mavrica Vojnik.

ŠOLSTVO

Vrtec Mavrica Vojnik

Razstava knjig
zbirke Čebelica
Praznovanje knjižne zbirke Čebelica obeležili tudi v Vrtcu
Mavrica.

Dopoldan malo drugače

Otroci so lahko izbirali delavnice, kot so: Poslikava zunanje
stene, Slikanje z akvareli, Angleščina za otroke, Nemščina za
otroke, Igramo se z glasbili, Marmoriranje, Kemični poskusi,
Logika za otroke, Priprava zdravih prigrizkov, različne gibalne
aktivnosti, gong za otroke.
Otroci so vedoželjno spremljali delavnice, srkali znanje in ak
tivno sodelovali v vsaki posamezni delavnici.
Dan je tako za otroke kot zaposlene minil v posebno prijet
nem vzdušju, zato upamo, da se bo ohranil tudi v naslednjem
šolskem letu.
Za sodelovanje se zahvaljujemo zunanjim strokovnim delav
cem: ge. Nataši Ceraj, ge. Smiljani Vasič Adamič in dijakom
gimnazije Celje Center ter g. Gerhardu Klemnu in strokovnim
delavkam vrtca, ki so vodile različne delavnice: Petri Narobe,
Veri Krivec, Sonji Zavšek, Suzani Videnšek, Katarini Antloga,
Franji Turnšek, Simoni Žnidar, Damjani Čretnik in Anji Leskovar.
Tina Ošlak, uni. dipl. ped.

Malčki o poklicih

Razstava zbranih knjig

Zbirka Čebelica praznuje biserni jubilej. To je ena najstarejših
knjižnih zbirk pri nas, ki je prinesla med mlade bralce že več
kot štiristo knjig kakovostnega branja za otroke. Zato smo
se odločili, da se odzovemo povabilu Mladinske knjige in
začnemo zbirati knjige iz te zbirke. Starši, otroci in sodelavke
so pridno nosili knjige v vrtec. Zbrali smo devetintrideset knjig.
Najstarejša knjiga je iz leta 1969. V predprostoru vrtca smo na
redili razstavo teh knjig. Otroci in starši si jih ogledujejo in mar
sikdo se ob njih spomni na svoje otroštvo.
Damijana in Polona

Vrtec Mavrica Vojnik

Dopoldan malo drugače

V sredo, 22. 5. 2013, se je čas v vrtcu za otroke najstarejših
skupin odvijal malo drugače kot ponavadi. Dopoldan so
otroci preživeli v igrivem in poučnem vzdušju.
Za otroke smo strokovni delavci in zunanji strokovni sodelavci
pripravili 11 različnih dejavnosti. Z delavnicami so otroci imeli
možnost krepiti močna področja, spodbujati radovednost in
veselje do različnih umetniških dejavnosti, doživljati ugodje v
gibanju in podobno.
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Malčke je zanimalo, kdo pripravi zajtrk, skuha kosilo, kdo
oblikuje pričesko ...
Moja mami je v službi.« »Kaj pa dela v službi?« »Frizira.« –»Belo
majčko ima.« –»V šoli je.« Vse to nam povedo otroci v Vrtcu Ma
vrica, medtem ko starši pridno opravljajo svoje delo. Ugotovili
smo, da vsak izmed odraslih opravlja določen poklic. In tako je
tudi nas malčke zanimalo, kdo nam pripravi zajtrk ter skuha kosilo,
kdo nam tako imenitno oblikuje pričesko, kdo nas pregleda, ko
smo bolni, ter kdo napravi voščilnice, ki jih vsako leto nestrpno
pričakujemo, predvsem v novoletnem času. Zato smo v svoje
dopoldanske dejavnosti povabili starše, ki so nam z veseljem
predstavili svoj poklic. Tako nas je obiskala mamica, ki za hobi
izdeluje voščilnice. Vsak otrok si je naredil pomladno voščilnico
ter jo skrbno pospravil v kuverto. Obiskala nas je mamica, ki je
frizerka. S seboj je prinesla vse pripomočke, ki jih najdemo v fri
zerskem salonu. Zanimiva je bila predvsem pena za lase. Vsi otroci
so se sfrizirali. Deklice so dobile kitke in čope, dečki pa posebno
pričesko z gelom za lase. Po vsem delu z voščilnicami in frizura
mi smo že postali lačni. V skupino smo povabili kuharja, ki nam
je predstavil kuhinjske pripomočke (zajemalka, velika kuhalnica
itd.). Pripravil nam je čarobni napoj, po katerem bomo zdravi in
veseli. Ta dan smo dodobra spoznali kuharja, zato smo se odločili,
da se bomo v naslednjih dneh tudi sami preizkusili v kuharskih
mojstrovinah. Naredili smo si posebne kuharske kape in nadeli
predpasnike. Raznovrstno sadje smo poimenovali, poskušali in

Razredničarka Lucija Bevc
Foto: Lucija Bevc
Mali kuharji

OŠ Frankolovo

vonjali. Pripravili smo pisana sadna nabodala ter uživali ob prijet
nem osvežilnem obroku. Malo za tem nas je obiskala zdravnica
dr. Muha, ki nam je pokazala, da so zdravniki zabavni, nežni in pri
jazni. Tako so se otroci vživeli v vlogo zdravnikov, saj so oskrbovali
poškodovance, jim povijali roke, noge, dajali injekcije ter predpi
sovali zdravila. Tako v vrtcu skrbimo za zdravo prehrano, zdravje
otrok, urejene frizure in za pošiljanje prijetnih misli.
Anja Leskovar in Petra Narobe

Plavalni tečaj v 2. razredu
Na OŠ Frankolovo skrbimo tudi za bodoče plavalce. V okviru šolskega programa izvajamo tečaj plavanja v drugem
razredu in preizkus plavanja v šestem razredu.
V času od 15. do 20. aprila je bil za učence 2. razreda bil iz
veden obvezni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Tečaj
je potekal v dopoldanskem času, tako da je teden minil brez

OŠ Frankolovo
predstavila Avstrijo
Na OŠ Frankolovo smo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v projektu Evropska vas. Tokrat smo si za izziv izbrali
AVSTRIJO.
V aprilu smo za vse učence od 1. do 9. razreda izvedli tehniški
dan in tako so v različnih delavnicah nastali mnogi zanimivi
izdelki, plakati in kulinarične dobrote. Če vas zanima, kaj vse
smo preučevali o Avstriji, se sprehodite po »Avstrijski aveniji«,
kot smo poimenovali razstavo na to temo. Nahaja se v veznem
hodniku v pritličju naše šole in bo na ogled ves mesec.

Avstrija skozi oči učencev in mentorjev Oš Frankolovo

Vrhunec projekta je bil 9. maja na Krekovem trgu v Celju, kjer
so sodelujoče osnovne in srednje šole ter vrtci predstavljali
vsak svojo izbrano državo. Dogodka se je udeležilo šest pred
stavnikov 8. in 9. razredov naše šole in mentorici Petra Jager
Čakš in Lucija Bevc. Naša stojnica je bila zelo opazna že od
daleč, kajti odeli smo jo v belo in rdečo barvo, kot se za Avstrijo
spodobi. S svojo točko na odru so sodelovali še učenci 5. raz
reda pod mentorstvom razrednika Marjana Čretnika. Zapeli so
Mozartovo uspavanko, nekaj kitic celo v nemškem jeziku. S to
suvereno in dostojno predstavitvijo smo zaključili letošnje ak
tivnosti v projektu Evropska vas, hkrati pa že snujemo ideje za
naslednje šolsko leto.
Mentorici: Petra Jager Čakš in Lucija Bevc
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klasičnega pouka v učilnici in seveda tudi brez domačih nalog.
Vsak dan smo se že ob 7.20 odpeljali proti Celju. Ob 8.00 so se
pričele aktivnosti v bazenu, ki so trajale vse do 10.30. Vmes je
bilo seveda tudi 15 minut odmora za malico.
Vaditeljica tečaja je učence zelo pohvalila, saj so vsi zelo napre
dovali. Med 19 udeležencev plavalnega tečaja smo podelili: 4
bronaste morske konjičke, 3 srebrne morske konjičke, 3 zlate
morske konjičke, 1 delfinčka, 4 bronaste delfinčke in kar 4 sre
brne delfinčke.
Vsem učencem 2. razreda čestitam za pogum in vztrajnost pri
pridobivanju in nadgrajevanju plavalnega znanja.

ŠOLSTVO

Kulturno-naravoslovni dan
V sredo, 22 maja, smo imeli učenci predmetne stopnje
OŠ Frankolovo kulturno-naravoslovni dan. Ob osmih
zjutraj smo se odpeljali z dvonadstropnim avtobusom v
Ljubljano. Tam smo si najprej ogledali gledališko predstavo Boksarsko srce, kjer smo se veliko presmejali.
Nastopala sta dva igralca. Igra je govorila o fantu, ki je moral ka
zensko prebarvati sobo upokojencu. Tako fant naleti na starega
gospoda, ki je bil včasih boksar. Ta ga nauči, da se ne da vsega
rešiti s pretepom. Predstava mi je bila zelo všeč, saj je primerna
tako za današnji čas kot za mladostnike.
Kaja Skaza, 7. r
Po končani predstavi smo se malo sprehodili po ljubljanskih
ulicah.
Najverjetneje bo vsakemu od izmed nas v spominu ostalo
srečanje s predsednikom države, gospodom Borutom Pahorjem.Z
njim smo se srečali povsem nepričakovano. Ob čakanju na avto
bus smo na nasprotni strani ulice zagledali predsednika. Veselo
smo mu mahali ter ga pozdravljali. On pa nam ni le pomahal,
temveč je prišel do nas. Zelo smo bili počaščeni, ko nas je po krat
kem pogovoru povabil na ogled Predsedniške palače. Ker je bila
blizu, smo se odločili, da gremo do nje kar peš. Vznemirjeni smo
sledili gospodu predsedniku.
Že ob vstopu so nam zažarele oči. Palača je bila prečudovita.
Najprej smo se ustavili v Veliki dvorani, kjer predsednik gos
ti najimenitnejše goste. Bili smo navdušeni! Ko je gospod
predsednik to videl, se je odločil, da nam pokaže še svoje de
lovne prostore. Tega pa ne vidi vsak! Ne le da nam jih je po

Slikanje s predsednikom države Borutom Pahorjem
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kazal, predstavil nam je tudi svoje osebje in seveda tudi zlato
ribico Princesko, s katero si deli svojo pisarno. Ta mi je tudi os
tala najbolj v spominu. Na koncu nas je pospremil do izhoda.
Naši devetošolci so ga ob koncu obiska povabili na svojo vale
to. Obljubil je, da bo prišel, če mu bo le dopuščal njegov urnik.
Zaželeli smo si vse najlepše in odšli. Med vožnjo do živalskega
vrta kar nismo mogli verjeti, kakšno veliko presenečenje nas je
doletelo.
Tjaša Štante, 9. r
Sledil je ogled živalskega vrta.
V živalskem vrtu mi je bila najbolj všeč delavnica, kjer smo morali
s tipanjem ugibati, kaj ima skrbnik živali v rokah. Potem je razprl
roke in prikazal se je, na naše presenečenje, ogromen kosmat pa
jek. Čisto na koncu sem zbrala toliko poguma, da sem ga prijela
v roke. Nato je prinesel še kačo, ki se je prav tako bojim. Pobožala
sem jo in si jo dala okoli vratu.
Eva Čretnik, 7. r
Nato smo lahko sami odšli na ogled živalskega vrta. Videli smo
različne živali, ki jih ne moreš videti vsak dan: slona, žirafe, ze
bre, medvede, opice, lame …
Ker nas je že preganjal čas, smo se vrnili na avtobus in se odpel
jali proti domu.
Na tem kulturno-naravoslovnem dnevu mi je bilo všeč prav
vse, še posebej božanje činčile in ogled gledališke predstave.
Sara Pšeničnik, 8. razred
Leonida Rožanski
Foto: Branko Dragar

V tednu pred prvomajskimi počitnicami je bilo na zelenici
pred OŠ Frankolovo zelo živahno.

Zelo smo bili presenečeni nad odpadki, ki smo jih našli, kot
tudi količino le-teh. v slabih petnajstih minutah sta bili polni
dve veliki vreči.
Tako smo tudi letos poskrbeli, da bo naš planet lepši, s tem pa
utrjevali našo zavest, kako pomembno je živeti v čistem okolju,
za kar smo odgovorni vsi.
Tatjana Pungertnik
Foto: Helena Lah in Andreja Frece.

Rastem s knjigo

Živahno urejanje gredic

Učenci 8. in 9. razreda so pod mentorstvom gospe Marine
Vešligaj in ob pomoči gospe Milice Vetrih oblikovali gredice
in zasajali nanje rože ter zelišča. Vsi sodelujoči pri projektu si
zaslužijo izredno pohvalo. Prav posebej pa se zahvaljujemo
gospe Milici, ki je nesebično prispevala veliko sadik iz svojega
domačega vrta.

V okviru projekta Rastem s knjigo so učenci OŠ Frankolovo
zapisali:
V četrtek, 4. 4. 2013, smo sedmošolci odšli v Celje s knjižničarko
gospo Suzano Šafarič in razrednikom gospodom Ivom
Špegličem. Obiskali smo Osrednjo knjižnico Celje. Podrobneje
smo spoznali delovanje knjižnice in njene oddelke. Knjižničarka
nam je predstavila številne knjige Tadeja Goloba. Njegovo knji
go Zlati zob pa je vsak od nas prejel tudi v dar. Knjige smo se
razveselili, čeprav je kar debela, in tisti, ki ne berejo radi, so bili
kar malo žalostni. Predstavila nam je še druge knjige s športno
vsebino in seveda ljubeznijo, ki prepleta večino zgodb. Naš
obisk je hitro minil, saj je bilo zelo poučno in veselo.

Manica Petrej, 7. r.

Lucija Bevc

Čistilna akcija
ob dnevu Zemlje
Tudi letos smo se v vrtcu Danijelov Levček Vojnik pridružili
čistilni akciji in se lotili čiščenja okolice našega vrtca.
Z veliko vnemo smo si nadeli rokavice in se napotili po okolici.

Učenci 7. razreda smo si isti dan ogledali tudi razstavi v Pokra
jinskem muzeju Celje, Grofje Celjski in Celeia –mesto pod
mestom. Pod mestom smo si ogledali predmete iz rimskega
obdobja. Videli smo vse od prečudovitih mozaikov, fresk, spo
menikov do čisto prave rimske ceste. V višjih nadstropjih pa
smo izvedeli veliko o Celjskih grofih. Bilo je zelo zanimivo in
veliko smo se naučili. Meni so bili najbolj všeč viteški oklepi.

Alen Jelenko, 7. r.
Suzana Šafarič, mentorica projekta Rastem s knjigo
Foto: Suzana Šafarič

Tudi najmlajši skrbijo za čisto okolje.

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

14. junij 2013 | OgledalO 2/2013

39

ŠOLSTVO

Urejene gredice
pred OŠ Frankolovo
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Teden zdravja
V okviru svetovnega dneva zdravja smo se v Vrtcu
Danijelov levček Vojnik odločili, da bomo kar ves teden
posvetili zdravemu načinu življenja.
Tako smo lepo ponedeljkovo dopoldne izkoristili za pohod
na kmetijo Krajnc, kjer smo si ogledali živali in stroje na njej.
Pogostili pa so nas s sadnim kruhom in jabolki, za žejo pa smo
dobili čaj. Za gostoljubnost se jim lepo zahvaljujemo.
Torek je bil dan, ko smo se naučili, kako pravilno umivati roke,
najprej preko lutkovnega filma, nato pa smo to preizkusili še v
umivalnici, seveda pod nadzorom vzgojiteljic. Pogovarjali pa
smo se tudi o skrbi za naše telo in osebni higieni.

Nato smo se podali na naše igrišče in ga najprej lepo počistili
ter se podali v gibalne dejavnosti.
V petek so nam vzgojiteljice preko lutkovne igrice Čarli in Lola:
Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila prikazale, kako se lahko
korenje in grah spremenita v palčke z Jupitra in zelene kaplje
ter so za otroke bolj zanimiva jed. Ker nam je vreme služilo, smo
se odpravili še na daljši sprehod in tako razmigali še naše noge.
Otroci so preko vseh teh dejavnosti spoznali, kako pomemb
no je skrbeti za naše zdravje in na kak način ga lahko ohran
jamo. Seveda pa je to tudi del vsakdanje rutine v vrtcu in
upamo, da tudi doma.
Vzgojitelji Vrtca Danijelov levček Vojnik
Foto: Helena Lah

OŠ Vojnik

Projekt Noč branja na
razredni stopnji OŠ Vojnik

Domač čaj

Na Osnovni šoli Vojnik poteka za naše učence v okviru
dvigovanja bralne kulture mladih že šesto leto projekt Noč
branja tudi na razredni stopnji.
S projektom želimo razvijati veselje učencev do branja in širiti
bralno kulturo mladih bralcev, s tem pa poudariti pomemb
nost branja za kvalitetno preživljanje prostega časa ter povez
ati učence, starše, učitelje in vrstnike. Letošnja osrednja tema
šolskega parlamenta je bila odraščanje in se je lepo prepletla
z zgodbami pisatelja Primoža Suhodolčana, ki so jih učenci z
navdušenjem brali. Oktobra 2012 se je k projektu prijavilo 160
mladih bralcev od 1. do 5. razreda. Projekt je potekal v treh delih:
• učenci so prebrane knjige pripovedovali razrednikom do
konec meseca januarja,
• rešili naloge delovnega lista do meseca marca,
• projekt smo zaključili s spanjem na matični šoli z 12. na 13.
april 2013.
Priprave na zaključek pa so se začele mnogo pred samim
zaključkom, saj sta organizacija in timsko delo bistvenega po
mena. Tako smo se po vseh opravljenih učenčevih nalogah (ob
nova prebranih Suhodolčanovih knjig, deklamacija pesmice Pe
ter Nos in ilustracija prebrane zgodbe) sestali z učitelji in dorekli
bistvene stvari za izvedbo zaključka, učence pa za vzpodbudo
nagradili in jim izdelali bralno kazalko. Sestavili smo program,
v katerega smo vpletli predvsem podoživljanje prebranega in

Na kmetiji

Sreda je bila kulinarično obarvana, saj smo v dveh skupinah pekli
polnozrnati kruh in ržene žemljice, v drugih dveh pa smo pripravi
li jajčni namaz z bučnimi semeni, skutin namaz z orehi, medeno
skuto, česnov in korenčkov namaz. Dan smo zaključili v telovadni
ci, ki se je za ta namen preuredila v bio tržnico. Tako smo spoznali,
da je tudi zdrava hrana okusna in prijetna na pogled. Malo več
poguma je bilo potrebno pri pokušanju česnovega namaza, je pa
zelo zdrav in nekateri otroci so si ga še večkrat namazali.
Četrtek je bil dan za sadje in zelenjavo ter gibanje. Po skupinah
so potekale delavnice, kjer smo si skuhali domač čaj, izdelali
sadna nabodala in sadno-zelenjavne sokove, polne vitaminov.
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Primožev portret - Nušino darilo

Primož Suhodolčan - Peter Nos je nasmejal mlade bralce

druženje z vrstniki. Avla razredne stopnje se je spreminjala v
pravo pravljično dogajanje z otroškimi umetninami ilustracij
Suhodolčanovih zgodb in njegovimi karikaturami. Poskrbeti je
bilo treba za učilnice, ki so se spremenile v »spalne« učilnice, po
urejenih seznamih določiti skupine učencev in učiteljev sprem
ljevalcev, sestaviti jedilnik in v celoti izpeljati idejo za delavnico
(idejna osnova, nabava in razporeditev materiala v učilnice za
ustvarjanje) ter s prijetnimi vtisi zaključiti druženje v kulturnem
domu s pripravo glasbene igrice. Pri vsem tem pa poskrbeti za
dobro voljo in počutje vseh sodelujočih.
V petek, 12. 4. 2013, smo ob 17.30 odprli vrata za zaključek pro
jekta našim najmlajšim pridnim bralcem. Z bralno kazalko, veliki
mi kovčki in v spremstvu staršev so nasmejani obrazi iskali svojo
učilnico. Po razporeditvi v učilnice se je zbralo vseh 125 učencev
v skupnem prostoru in se z uvodnim pozdravom pripravilo na
gosta Primoža Suhodolčana, ki nas je s svojim hudomušnim pri
povedovanjem nasmejal do solz. Po eni uri nepozabne zabave s
pisateljem smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je ustvarja
la v likovni delavnici, kjer so otroci izdelali lutko žogico Nogico,
druga skupina pa si je po odlični večerji medtem pridobila novih
moči. Nato sta se skupini zamenjali. Po druženju z vrstniki in ak
tualnih družabnih igrah so se učenci pripravili na spanje, nato pa
prisluhnili izbranim pravljicam učiteljem spremljevalcem. Pro
zne besede so jih zazibale v trden spanec do jutra. Ponoči smo
s pomočjo fotografij ustvarili kratko predstavitev utrinkov petk
ovega večera. Tudi najbolj vztrajni učitelji so si privoščili kratek
spanec do sedme ure, ko nas je glasba priklicala iz učilnic in že
smo zaplesali v sobotnem poskočnem jutranjem ritmu. Zajtrk
nam je potešil lakoto, pospravili smo stvari v kovčke, jih odnesli

Vodja projekta Noč branja na razredni stopnji, Anka Krajnc, prof.

Atletska zvezda
Na OŠ Frankolovo smo izredno ponosni na izjemne rezultate naše učenke Barbare Pušnik, ki tekmuje v atletiki v
teku na 60 in 100 metrov.

Učenka 9. razreda OŠ Frankolovo Barbara Pušnik nas je zopet
navdušila z vrhunskim nastopom na državnem atletskem
tekmovanju v Kopru. V teku na 60 metrov je za dve stotinki
zgrešila zlato medaljo in osvojila odlično drugo mesto. Tekla
je svoj rekordni čas: 7,85 sekund. V teku na 100 metrov je
prav tako osvojila srebrno medaljo in tako potrdila svoj trud
in vloženo delo. Uspel ji je še en rekordni čas: 12,72 sekund.
Nastopila je še v teku štafet na 100 metrov, kjer je osvojila
četrto mesto. Barbara je tako obogatila svojo zbirko medalj iz
prejšnjega leta, ko je bila bronasta na državnem tekmovanju v
teku na 60 metrov, srebrna na področnem tekmovanju, letos
zlata na področnem tekmovanju.
Barbari od srca čestitamo in ji želimo še veliko uspehov.
Delavnica Žogica Nogica

Ivo Špeglič, mentor športne vzgoje
foto: Branko Dragar
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na označena mesta in toplo sonce nas je pospremilo v Kulturni
dom Vojnik, kjer so nam učenci 5. razreda, Orffova skupina in
mentorji Polona Ahtik, Jure Štokovnik in Emilija Kladnik Sorčan
pripravili glasbeno pravljico Žogica Nogica. V kulturnem domu
so se nam pridružili še starši.
Veseli nas, da nam je letos s projektom Noč branja znova us
pelo pridobiti mlade bralce, obdržati vztrajne in jih navdušiti
za Suhodolčanovo otroško zgodbo. Mesec april pa ni kar tako
izbran mesec za zaključek, saj je 2. aprila mednarodni dan
pravljic, 23. aprila svetovni dan knjige, v mesecu aprilu pa se
zaključi tudi bralna značka. V pravem pomenu besede je to za
nas mesec knjige. Letos je sodelovalo, lahko rečem, rekordno
število otrok, kar 125 pridnih mladih bralcev. V upanju, da
vsem nam ostane knjiga še naprej naša prijateljica, smo se po
slovili in si zaželeli ponovnega snidenja prihodnje leto.
Hvala gospe ravnateljici Majdi Rojc, ki podpira ta projekt. Za
hvala pa gre tudi razrednim učiteljem, izvajalcem projekta in
ostalim sodelujočim pri projektu, ki so kakorkoli pripomogli k
žaru v očeh in nasmehu naših otrok. In res je, z roko v roki je
svet lepši. Doživeli smo smeha polno popoldne, ustvarjalen in
družaben večer, pravljice so nas ponesle v tiho noč, jutranja
telovadba nas je prebudila … Bilo je lepo.

ŠOLSTVO

Kolesarski izpit
Učenci petega razreda Osnovne šole Frankolovo so
uspešno opravili kolesarski izpit.
Z učnimi vsebinami kolesarskega izpita so se seznanjali
preko računalnika in najprej opravili teoretični del kolesarskega izpita.
Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati:
• da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne
znake in pravila v cestnem prometu,
• da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno
vožnjo s kolesom v prometu,
• da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki
urejajo odnose med udeleženci v prometu,
• da zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v
prometu.

Učenci so 6. 6. 2013 opravljali še praktični del kolesarskega
izpita in vsi uspešno prevozili pot, ki je bila temu namenjena.
Spremljali so jih policist g. Aleš Štorman, učitelji Marjan Čretnik,
Branko Dragar, Ivo Špeglič, Aljoša Klun in dva občinska redarja.
Namenili so jim tudi veliko koristnih napotkov za varno vožnjo
s kolesom v prometu. Predvsem smo se vsi strinjali, da je pri
tem še naprej pomembna vloga staršev.
Zahvaljujemo se vsem za pomoč in podporo pri izvedbi
kolesarskega izpita.
Učencem pa čestitamo za uspešno opravljeno delo in jim
želimo srečno vožnjo!
Mentor Branko Dragar
foto: Branko Dragar

Noč branja - Moja varnost
Občutek varnosti je prvi pogoj za razvoj občutka lastne
vrednosti. Varnost je osnovna potreba vseh ljudi, še posebej otrok. Otroci največkrat preizkušajo meje, da bi ugotovili, koliko moči imajo, kakšno vedenje si lahko privoščijo,
ne da bi bili kaznovani, ali kaj morajo narediti, da se izognejo jezi odraslih. Kadar se otroci počutijo varne, so dovolj
sproščeni, da si upajo postavljati vprašanja in preizkusiti
kaj novega. Pripravljeni so izraziti svoje mnenje in se posebej potruditi, da bi razlikovali uspeh od neuspeha.
To je bil glavni cilj delavnic in vsebin na prvi noči branja za
najmlajše. V delavnicah so se spoznavali z varnostjo v prome
tu (Lucija Bevc), kjer smo odrasli včasih, nehote, slab zgled.
Delavnica Prometno-varna gibalnica (Špela Oprčkal) pa je
učencem omogočala doživljanje občutka varnosti na različne
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načine. Ker je noč branja poseben dogodek, jo je potrebno
tudi popestriti, zato so učenci z navdušenjem in radoved
nostjo spremljali čarovnikovo predstavo Zajček Jožek v mestu.
Predstava nas je čisto prebudila, zato smo lahko še brali, igrali
družabne igre in, če je kdo želel, pogledal še kratko risanko. Ko
pa so se v naših »spalnicah« ugasnile luči, vznemirjenje kar ni
ponehalo. Ob izmenjavi vtisov tega posebnega dne nas je le
»vzel« spanec.
Zjutraj smo se zbudili spočiti in lačni. Toda najprej nas je gos
pod Ivo Špeglič dobro razgibal v telovadnici, nato pa nam je
gospa Gizela pripravila zajtrk.
Učenci so domov odhajali z željo, da se podobna noč čim prej
ponovi.
Suzana Šafarič, vodja projekta OŠ Frankolovo
Foto: Zoran Kovačević

Posaditev drevesa
v projektu ENO
Na POš Socka ponovno sodelujemo v projektu ENO, katerega namen je posaditi čim več dreves v okolici šol.

Zelo smo veseli novega drevesa, saj nam bo čez čas nudilo pre
potrebno senco na šolskem igrišču. Za drevo bom lepo skrbeli.
Zahvaljujemo se družini Kamenik in gospodu Jeseničniku za
donacijo in pomoč.
Učenci in učiteljice POŠ Socka

Ekokviz
8. marca je na OŠ Frankolovo potekalo tekmovanje v
Ekokvizu. Sodelovalo je 6 ekip.

Letos nam je drevo podarila družina Kamenik, Martin Kame
nik, s. p., iz Socke. Podarili so nam tulipanovec.
Gospod Jože Jeseničnik je izkopal sadilno jamo, nato pa smo
drevo 23.aprila 2013 posadili. Učenci in malčki vrtca POŠ Socka so
zapeli pesem Eno. V sadilno jamo smo dali drevo, dodali hlevski
gnoj, nato pa je vsak izmed nas z lopato drevo zasipal.

Župnijska Karitas Nova
Cerkev se predstavi
Kot pravi Mati Terezija iz Kalkute: “ Ne moremo delati velikih stvari - delamo lahko samo
majhne stvari z veliko ljubezni.”
Tega se še posebej zavedamo sodelavci Župnijske Karitas Nova
Cerkev, ki po svojih najboljših močeh in z omejenimi finančnimi
zmožnostmi pomagamo posameznikom in družinam, ki so se
znašli v različnih življenjskih stiskah in preizkušnjah. V ŽK delu
je 14 rednih in 18 občasnih sodelavcev. Skupino sodelavcev je
dolga leta uspešno vodila ga. Katica Pešak, kateri gre posebna
zahvala za njeno nesebično pomoč in podporo.
Dosedanja dejavnost ŽK je bila usmerjena predvsem v
nudenje pomoči v obliki prehranskih paketov, higienskih
potrebščin in drugih oblik materialne pomoči ter pomoč v
obliki svetovanja, pri reševanju raznih socialnih stisk, tako
posamezniku kot družinam, ostarelim, invalidom in otrokom
iz socialno šibkih družin. V preteklem letu je obliko tovrstne
pomoči z območja naše župnije prejelo 207 oseb.
Posebna pozornost je namenjena starejšim, bolnim in invalidom
naše župnije. Skupaj s krajevno skupnostjo zanje organiziramo
letno srečanje v župnijski cerkvi, s krajšim kulturnim programom
in pogostitvijo. Z voščili in s skromnim darilom se spomnimo
najstarejših, ki v tekočem letu praznujejo okroglo obletnico.
V adventnem času skupaj z gospodom župnikom obiščemo naše
župljane, ki živijo kot varovanci v različnih domovih za starejše.
To ni samo obisk, je srečanje, ki notranje obogati tudi nas.
Organiziramo ustvarjalne delavnice: izdelava adventnih

Ekipa Winners 123, ki jo sestavljajo Aneja Šlaus, Maruša Čretnik
in Tinkara Flis, se je uvrstila na državno tekmovanje. V regiji
so se med 184 ekipami uvrstili na drugo mesto, na državnem
nivoju pa so med 1441 ekipami zasedli odlično tretje mesto.
Čestitke vsem ekipam za sodelovanje.
Suzana Šafarič, vodja tekmovanja
Foto: Branko Dragar

venčkov, velikonočnih butaric, prazničnih voščilnic. Izdelke
ponudimo našim župljanom, ki se s prostovoljnimi prispevki
vedno velikodušno odzovejo.
Zavedamo se, kako pomembno je mlade vzgajati za sočutje in
dobrodelnost, zato jih v adventu vključimo v karitativno delo.
Z veseljem in odgovornostjo ponesejo betlehemsko lučko na
domove bolnih in obnemoglih, si vzamejo čas zanje, jim pris
luhnejo ... Njim polepšajo praznične dni, sebe pa duhovno bo
gatijo. V adventu pripravijo stojnico, na kateri ponudijo božično
pecivo, ki ga sami pripravijo, pridobljena sredstva pa namenijo
družini, ki je v tistem času najbolj potrebna pomoči.
Brez finančnih sredstev seveda ne gre, zato se iskreno zah
valjujemo vsakemu dobrotniku, ki skuša razumeti poslanstvo
dela naše Karitas. Vsak vaš prispevek, včasih tudi od skromne
ga imetja, nam olajša pot do sočloveka , ki pomoč potrebuje.
Hvaležni smo tudi občini Vojnik, ki nameni del sredstev iz
proračuna za naše lažje delovanje.
In naši načrti za prihodnost?
Trenutno neprijazne gospodarske razmere ne povzročajo
samo materialnih stisk posameznika in družine. Povzročajo
psihosocialne stiske: strah pred prihodnostjo, nemoč, obup,
ponižanje. Posledica so skrhani medosebni odnosi, težave z
duševnim zdravjem. Biti v pomoč in oporo človeku v osebni
stiski, to je naša velika priložnost za dobrodelnost.
Pa še povabilo: pri karitativnem delu v naši župniji potrebuje
mo nove prostovoljce. Pridružite se nam, obogatite naše delo
z novimi idejami, opozorite nas na vse, ki potrebujejo kakršno
koli pomoč. Da nekaj dobrega storimo, ne potrebujemo veliko.
Dovolj je, da imamo srce in dušo, ki jo napaja ljubezen.
Marija Gobec
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Vojniški vinogradniki
praznujemo 10. obletnico
10. jubilejno ocenjevanje vin letnika 2012 je potekalo v lepih prostorih prizidka Kulturnega doma v Vojniku.
Komisija pod vodstvom mag. Antona Vodovnika je kakor po navadi s strogim kriterijem ocenila 157
prinešenih vzorcev. Podelila je 77 zlatih in 48 srebrnih diplom – medalj. Povprečna ocena pa je na veliko
veselje organizatorjev prvič dosegla oceno 18,10, kar je bila dolgoletna želja in cilj vojniških vinogradnikov.
Ves 10-letni trud pri izobraževanju je sedaj bogato poplačan!

Vse se pa letos vrti okoli številke 10: 10 let društva, 10 kletarskih
večerov (strokovna pokušina mladih vin), 10 prikazov rezi, 10
prikazov zelenih del, 10 predavanj o varstvu vinske trte, 10
predavanj o pripravi na trgatev, 10 izletov in 18,10 najvišja
povprečna ocena. Desetkrat je bil vodja ocenjevanja mag.
Anton Vodovnik, mentorica Tadeja Vodovnik Plevnik pa
je zaradi bolezni hčerke manjkala samo na 10. jubilejnem
ocenjevanju.
V desetih letih so komisije ocenile 1302 vzorca, podelile 482
zlatih, 453 srebrnih, 64 bronastih diplom –medalj. Kako je
trnova pot do priznanja –medalje in kako je strog kriterij
komisije, dokazujejo tudi 303 izločeni vzorci (napake v vinu).
Organizatorji se radi spominjajo prvega ocenjevanja leta 2004
v gostišču Lovec in izjemno strmih stopnic v klet, roza zaves in
prtov ter velike treme organizatorjev pred ocenjevanjem. In kdo
se je v teh letih trudil, da je bila izjemno zahtevna naloga korektno,
zadnja leta pa po oceni komisije odlično opravljena: Franci
Bezovšek, Ivan Pušnik, Jože Šabjan, Ivan Majcen, Pavel Leskovar
nato pa še Franci Kuzman, Karl Šander, Miran Kovač, Peter Martič
pod vodstvom predsednika Mirka Krašovca, da omenimo samo
nekatere. Vsem velja vse priznanje. Ocenjevanja pa so zanimivo
poleg Gostišča Lovec potekala še v starem župnišču v Vojniku, v

DRUŠTVA
KZ Vojnik, Kašči v Novi Cerkvi, sedaj pa v res primernih prostorih
Kulturnega doma v Vojniku.
Vojniški samo ljubiteljski vinogradniki so dokazali, da se tudi na
naših vinorodnih legah da pridelati odlična vina. Seveda brez
truda, brez izobraževanja ni uspeha! To je tudi odziv tržnim
pridelovalcem, da korajžno ponudijo svoja kvalitetna vina oziroma
da se s trto zasadijo nova zemljišča. Mogoče pa bi bil cilj, da tudi
v naših gostiščih postrežejo z domačim vojniškim vinom. Lahko
bi se organizirala prodaja v vinotočih, zidanicah ali organizirala
vinska cesta. Naši predniki (Kramaršek, Pušnik, Kadiunik …) so

dokaz, da je to še kako možno. Cilj skupna povprečna ocena
društva 18,10 je dosežen, a je tudi izziv za še več. Povsem »svež«,
mlad član društva Domen Jevšenak iz Verpet pri Frankolovem, ki
je letos dosegel za vino laški rizling izbor najvišjo oceno 18,97, pa
je upanje, da bo to možno. Na mladih svet stoji!
Z velikim veseljem – zadovoljstvom v teh desetih letih aktivno
sodeloval pri vseh projektih in skrbno zapisoval
tajnik Pavle Leskovar.
Foto J. Vovk
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Praznik salam, kruha in vina
Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik je letos že 4. pripravilo Salamiado s podelitvijo priznanj
ter tretjo degustacijo najboljših vrhunskih vin članov Vinogradniško vinarskega društva Občine Vojnik z
ocenjevanja letnika 2012 in kruhov iz »MAMINE PEČI«. Prireditev se je odvijala v večnamenskem prostoru
Osnovne šole Frankolovo, v kateri so pripravili prav posebno razstavo ob 10-letnici delovanja društva,
prikazovala je najpomembnejše dogodke društva v tem obdobju, avtor razstave pa je bil Jure Vovk iz
Frankolovega. Na ogled je bila tudi razstava kruha iz »mamine peči« in salam, katero sta pripravila Hedvika
in Miran Kovač s pomočjo ostalih članov.
V letošnjem letu je bilo v ocenjevanje salam zelo obsežno. Vsak
prispeli vzorec je bil ločeno dan v pokušino navzočim in prav
vse rezine vsakega vzorca so ob zaključku degustacije tudi
pošle, kar priča o tem, da ni bilo slabih salam. Generalna ocena
za oddane domače salame bi lahko bila, da je bilo letošnje leto
za salamarje ugodno, zato imajo kaj pristnega in okusnega za
ponuditi. Poznavalci bi sicer lahko pikolovsko iskali še kakšno
malenkostno napakico v postopkih izdelave, a so te običajnim
jedcem neopazne.
Naj povem, da je salame ocenjevala šestčlanska strokovna
komisija v sestavi Edvard Kužner, Drago Medved, Rado Jonak,
Viktor Štokojnik, Franci Korošec in Bojana Trkaj, ki so skupaj
podelili točke in razvrstili 7 splošnih priznanj, 8 bronastih, 12
srebrnih in 5 zlatih priznanj.
Pomembno je poudariti, da so najvišja, in sicer zlata
priznanja prejeli naslednji lastniki salam:
- Branko Brežnik iz Vojnik z oceno 18,
- Jakob Jakop iz Frankolovega z oceno 18,3,
- Zoran Kovačevič iz Frankolovega z oceno 18,6,
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- Primož Skutnik iz Nove Cerkve z oceno 18,8,
- Branko Gobec iz Nove Cerkve z oceno 18,8.
V letošnjem letu pa sta si naziv »salamarja leta« delila kar
dva salamiadarja, in sicer sta to bila Primož Skutnik in Branko
Gobec.
Med samo prireditvijo nam je veliki poznavalec vin in kulinarike
gospod Drago Medved, vitez vina evropskega reda vitezov
vina, strokovno podal nekaj besed o samem vinu in temeljito
predstavil 12 vrst vin, katerega so pridelali člani Vinogradniško
vinarskega društva Občine Vojnik. Vina so lahko pokusili tudi
vsi obiskovalci. Da se pa na prireditvi ni samo dobro pilo in
jedlo, so poskrbeli nastopajoči, ki so v sam večer vnesli veliko
glasbe in dobre volje. Natopili so: harmonikar Jan Lipovšek
iz Ilovce, Arclinski fantje, Ansambel Vižarji, Ljudske pevke iz
Vojnika in Sekstet Lindek, katerim se prav lepo zahvaljujemo.
Zahvala velja tudi vsem tistim, ki so na kakršen koli način
pripomogli pri izpeljavi prireditve.
Ines Novak
Foto: J.Vovk

Člani VVD Vojnik smo se 20. maja 2013 udeležili strokovnega predavanja »Zelena dela v vinogradu – pletev«.
Predavanje s praktičnim prikazom je organiziral Mitja
Dimec, ing. kmet., vodja svetovalne službe pri KGZ Celje,
v sodelovanju s predstavnikom KGZ Maribor, spec. za
vinogradništvo Romanom Štabucem.
Na predavanja hodim že več let in prav vedno slišim nekaj nove
ga ali obnovim že pozabljeno znanje. Moram priznati, da sem
tokrat prvič pomislil, da se tega predavanja ne udeležim, saj sem
ga poslušal že večkrat. A za člana odbora VVD Vojnik se to res ne
spodobi zaradi spoštovanja do predavatelja. Roman Štabuc nas
je z izjemnim občutkom za humor spravil v dobro voljo in v smeh
navkljub resni vinogradniški in gospodarski situaciji.

Salama je prestižna delikatesa. Izmislil si jo je mestni
človek, ni pridelek kolin. Meso od kolin je šlo za čisto druge namene. Salama je postala prestižna delikatesa po želji
tistih, ki so iskali nekaj novega, nekaj boljšega, da bi si
»sladkali« življenje.

Strokovna komisija pri ocenjevanju salam

Prikaz zelenih del smo imeli letos na isti lokaciji – istem vino
gradu kot smo imeli prikaz rezi, t. j. na kmetiji našega člana
Jožeta Kovača na Brezovi v Šmartnem v Rožni dolini. Njegova
družina se je zelo potrudila z organizacijo zelenih del v vino
gradu in zimske rezi trte. Na predvečer prikaza rezi je namreč
zapadlo dvajset centimetrov snega, kar Jožeta ni zmotilo.
Splužil je ves sneg med terasami. Poleg tega pa so nas gostili
kot, da smo njihovi delavci v vinogradu.
Spoštovani g. Roman Štabuc, g. Mitja Dimec in družina Kovač,
prispevek sem zapisal z namenom, da bi občani vojniške
občine izvedeli, da so še ljudje, katerim ni cilj zgolj denar, am
pak še znajo biti ljudje, ki si vzamejo čas za ČAS in prijatelje.
Za vse, kar ste storili za naše udeležence strokovnega preda
vanja, se v imenu VVD Vojnik iskreno zahvaljujem.

Mesna industrija, ki je stregla takim potrebam, je hitro našla
odgovore na tako obliko povpraševanja. Kmalu se je izdela
va preselila tudi med kmete, ker so imeli doma surovine in
so si rekli: “Če znamo delati klobase, bomo pa tudi salamo
naredili!” Sčasoma so glede na nacionalno kulturo, od koder
so prihajale, nastale različne salame oziroma tipi. Celo vr
sto salam so razvili Francozi, ki so tudi v izdelavi klobas kar
dobro doma, čeprav mi ta primat dajemo bolj Nemcem.
Vsemu svetu je znana ogrska salama zaradi značilne tek
sture in okusa, slavonski in vojvodinski kuleni so zgodba
zase, milanska in furlanska salama je zorjena na zraku in
ne pozna dima, naše so dimljene, pa še to samo štajerske,
gorenjske in dolenjske, Primorci se držijo svojih zahodnih
sosedov. Gre torej za umetnost zorenja. Seveda je vsebina
pomembna. Poznamo veliko kombinacij; pri nas je najbolj
običajna kombinacija svinjskega in govejega mesa, potem
so tu divjačinske, nekateri prisegajo na to, da mora biti v
salami tudi malo oslovskega mesa. Nisem naštel vsega.
Pomembna je kvaliteta mesa, razmerje mešanja, količina in
oblika špeha ter seveda začimbe.
Nato nastopi občutljivo obdobje sušenja in zorenja. Prehitro
sušenje nam salamo uniči, ker jo zgrbanči, robovi potemni
jo, v notranjosti nastane luknja, kjer navadno postane meso
sčasoma žarko. Ni vseeno, v kakšno črevo jo damo. Salama
je res prava delikatesa in šele njena kvaliteta pokaže, kdo se
res spozna na to, kako narediti dobro salamo.
Zato so salamiade po vsej Sloveniji zelo dobrodošle, saj se z
njimi širijo znanje in dobre izkušnje, rezultat pa so iz leta v leto
boljše salame.

Franc Kuzman

Drago Medved
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Salama je vedno
nekaj boljšega

Člani VVD Vojnik
nadaljujejo z
izobraževanjem

DRUŠTVA
Edvard Kužner - predsednik ocenjevalne komisije

Poročilo predsednika ocenjevalne komisije 4. ocenjevanja
salam sekcije salamarjev pri VVD Vojnik
Zgodnje petkovo popoldne 26. aprila smo se zopet po enem
letu zbrali v Hrenovi v zidanici pri Štokojnikovih. Gostitelja
Agica in Viki Štokojnik sta tudi tokrat pripravila vse potrebno,
da smo komisija in vsi ostali, ki sodelujejo pri ocenitvi salam,
lahko nemoteno opravili svoje poslanstvo.
Letos smo imeli 32 vzorcev salam, med katerimi je bilo tudi ne
kaj posebnosti, kot so ovčje salame, nedimljene salame in sal
ame s plemenito plesnijo. Komisija je bila v naslednji sestavi:
Drago Medved –vodja ocenjevanja, Edvard Kužner –predsed
nik ocenjevalne komisije in člani ocenjevalne komisije Viktor
Štokojnik, Franci Korošec, Rado Jonak, Bojan Trkaj.
Splošne ugotovitve ocenjevalne komisije se nagibajo k temu,
da je kakovost izdelkov bila dobra in tudi zelo dobra. Salame
smo ocenili po pravilniku sekcije, kot je to običaj, in pri ocen
jevanju še posebej pazili na korektnost in strokovnost presoje
posameznega izdelka.
Vsem salamarjem čestitamo za dosežke in jim želimo tudi v
bodoče veliko uspehov pri pripravi salam za domačo rabo.
Hvala celotni tehnični ekipi pod vodstvom Mirana Kovača, ki
je odlično opravila svoje delo, hvala ocenjevalni komisiji in
vodji tekmovanja Dragu Medvedu ter še posebej zakoncema
Štokojnik za vse, kar storita, da ocenjevanje dosega takšno ra
ven.
Edvard Kužner, predsednik ocenjevalne komisije
Foto: J. Vovk

12. Pomladanski
kramarski sejem s
predizborom tekmovanja
harmonikarjev
za Pohorsko coklo
Društvo TALON je že dvanajstič zapored pripravilo tekmovanje harmonikarjev za predizbor POHORSKE COKLE,
in sicer v obnovljenem paviljonu v parku na Frankolovem.

48

14. junij 2013 | OgledalO 2/2013

Vreme nam je tudi tokrat bilo naklonjeno in vse je potekalo
po programu. Zahvaljujemo se gospodu Domnu za nemoteno
potekanje tekmovalnega dela, žiriji in voditeljici gospe Ines.
Hvala tudi članom in članicam za pomoč, kakor tudi kuhar
jem in kuharicam. Velika zahvala pa seveda gre našim zvestim
sponzorjem, saj brez njihove pomoči ne bi bilo ne srečelova ne
okusno pečenega odojka in še bi lahko naštevali. Na stojnicah
so naše stalne stranke ponujale raznovrstno blago: proizvode,
pridelke, izdelke, spominčke. Obiskovalci so imeli kaj videti
in kupiti. Da ne pozabimo omeniti bogatega srečelova, saj je
vsak dobitek presegal vrednost srečke. Za kulturni del pro
grama so predvsem moški del zabavale orientalske plesalke
IRRY DANCE iz Šmarja, seveda pa je bila rdeča nit prireditve

DRUŠTVA
prečudoviti zvok harmonike, tako v tekmovalnem delu kakor
tudi v povezovalnem programu. Kot gost pa je prisotne po
končanem tekmovalnem delu zabaval lanskoletni dobitnik
dveh glavnih nagrad gospod Erik Šavron iz Istre in vse navdušil
s svojimi prečudovitimi urbanimi, lahko bi rekli s srcem in lju
beznijo zaigranimi melodijami.
Zahvaljujemo se tudi gospodu predsedniku KS Frankolovo
Dušanu Horvatu in podžupanu občine Vojnik za vzpodbudne
besede in pohvale, saj vsaka prireditev v našem kraju druži kra
jane in tudi ostale obiskovalce.
Vabimo vas, da nas obiščete na POLETNEM KRAMARSKEM
SEJMU. Prav tako pripravljamo srečelov in tudi za jedačo ter
pijačo bo poskrbljeno. Upamo samo na lepo vreme in na vas,
da nas obiščete v čim večjem številu.
Za Talon: Dragica Mlinar
Foto: Jure Vovk

pozabimo, da sta dobra volja in smeh pol zdravja. Pridite in z
nami nazdravite za boljši jutri. Če ne boste poizkusili, ne boste
ugotovili, da je tudi druženje zdravilo. Nasvidenje!
V našem društvu se skozi vso leto marsikaj prijetnega dogaja. V
septembru bo zadnji izlet, romanje na Brezje, v oktobru je naša
»veselica« pod šotorom na igrišču v Vojniku, sledita še marti
novanje in novoletni zaključek leta. Še bo veselo, ne bodite slabe
volje, pridružite se nam in videli boste, da nam bo skupaj uspelo!
Še vedno vabim tiste upokojenke in upokojence, ki se nam še
niste pridružili, da to storite in se včlanite v naše društvo, saj
lahko tako postanete tudi aktivni in svoj prosti čas preživite v
naših sekcijah, npr. pri strelcih, kegljačih, pevcih ali pohodni
kih. Ob koncu vam vsem želim vesele in prijetne poletne dni
in nasvidenje na izletu, druženju ali v sodelovanju v sekcijah
našega društva.
Predsednik DU: Ivan Robačer

Društvo
upokojencev Vojnik

Cvetlični sejem
na Frankolovem

Čas beži in paziti moramo, da nas ne prehiti. To lahko naredimo tako, da si vzamemo čas in si poiščemo družbo, v
kateri se bomo prijetno počutili. Domačih in sosedov smo
že nevajeni, kot se temu reče, rabimo pa drugačno družbo,
to pa je druženje s prijatelji in znanci. Prijatelje in znance
pa bomo zagotovo srečali, če smo v družbi z upokojenci.
V tem letu smo se že kar nekajkrat srečali, zadnje takšno
srečanje je bilo, ko smo bili na enodnevnem izletu v Monoštru,
ki je središče Porabskih Slovencev na Madžarskem. Kako
je bilo, bodo povedali tisti, ki so bili na izletu. Škoda je le, da
nas ni bilo več kot za en avtobus. Toda še bo prilik za druženje
in upam, da jih boste izkoristili in se nam pridružili. Ko bomo
prebirali naše »Ogledalo«, bo za nami tudi izlet na Koroško in
vožnja s splavarji po Dravi. V naši družbi je bilo vedno lepo,
vsak, če je le hotel, si je našel sogovornika in prijatelja, družbi
katerega se je imel lepo imel. Čeravno smo v času krize, se
moramo zavedati, da je druženje veliko več vredno od denarja,
saj nam daje moč in nas napolni z novo energijo, ko je še kako
potrebujemo, da z njo premagamo težave, ki nas tarejo. Ne za
pirajmo se v sebe in pojdimo med ljudi – prijatelje in znance
–, da si naberimo nove pozitivne energije, da bomo lažje in
bolj veselo preživljali jesen življenja in vsaj za nekaj trenutkov
pozabili na vsakodnevne tegobe, ki nas spremljajo. Zavedati se
moramo, da tudi bolečino in bolezen lažje prenašamo, ko smo
v družbi, s katero se veselimo in pričakujemo boljši jutri, in ne

Center ponovne uporabe »Več kot 1x« na cvetličnem sejmu na Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo je organiziralo že tradicionalni cvetlični sejem. Dogajanje v kraju skušajo popestriti
z raznimi prireditvami, ki privabijo goste od blizu in daleč.
Vsako leto z organizacijo sejma spodbujajo krajane k skrbi
za lepo cvetje in urejenost doma, ki se odraža tudi v odnosu do okolja.
Na sejmu se je letos predstavil tudi Center ponovne uporabe
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Vojnik, ki je v sodelovanju z Okoljsko raziskovalnim zavodom
prikazal dogodek »brez odpadkov«. S projektom VEČ KOT 1X so
namreč prikazalimožnosti uporabe odpadkov (nerabnih izdelkov) kot virov. Dokazali so, da ob premišljenem ravnanju ne
nastajajo odpadki, ampak surovine. Obiskovalci sejma so tako
imeli priložnost spoznati možnosti vnovične uporabe različnih
materialov, iz katerih lahko nastanejo lokalno izdelani uporabni
izdelki. »Več kot 1x« je zato pomembno sporočilo ob pomladan
skem pospravljanju, ko pogosto ne vemo, kam z izdelki, ki so
še uporabni, a jih ne potrebujemo več. Center ponovne upor
abe Vojnik tovrstne izdelke diagnosticira in usmerja v vnovično
uporabo. Iz različnih tekstilnih izdelkov vam izdelajo zanimive
kreacije po vaši želji, prav tako lahko dobite vintage izdelke za
vas in vaš dom. S sodelovanjem na sejmu so z »Več kot 1x« pri
kazali številne možnosti ustvarjanja, vse s ciljem, da kot sodobna
družba ne ustvarjamo odpadkov, ampak se pridružimo množici
mest in krajev, kjer je »varčna trgovina« obvezna ponudba za
vse generacije. Izdelki, kot so blazine, zapiralec vrat, predpasniki,
vintage oblačila, kratke hlače, modno izdelani kosi oblačil za vse
generacije, torbe in torbice ter drugi izdelki so le del ponudbe
izdelkov z zeleno ceno in ničnim ekološkim odtisom. Občina
Vojnik se je pridružila napredno usmerjenim občinam, saj daje
možnost ustvarjanja in omogoča zelena delovna mesta. CPU
Vojnik s popravljalnico nudi popravila za izdelke, kot so menjava
zadrge, oženje, širjenje, krajšanje, izboljšave kreacij in re-design,
kar vse pripomore k ustvarjanju manj odpadkov in varčevanju,
ki je v prid ljudi in okolja.
Predsednica Turističnega društva Frankolovo Irma Blazinšek
je v nagovoru poudarila, da se vse več razstavljalcev pojavlja
na teh že tradicionalnih srečanjih in da je ponudba cvetja vse
večja. Vsako gospodinjstvo je prejelo tudi eno lončnico, pose
bej pa so obdarili nosilce družbenega življenja v KS Frankolovo.  
Nastopajoči so popestrili nedeljsko popoldne z igranjem,
petjem in plesom.
Besedilo in foto: Jurij Vovk

OTVORITEV
NOVE TRGOVINE
V PETEK, 14.06.2013
ob 9:00 uri
(v bivši stavbi Fegy - tel, d.o.o.
po domaèe “Pr Olèjek”)
na Arclinu 21, ŠKOFJA VAS

VLJUDNO VABLJENI!
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Na Ptuju so dišale
dobrote vojniških kmetic
V najstarejšem slovenskem mestu je v maju potekal že 24. praznik slovenske kulinarike in podeželja
»Dobrote slovenskih kmetij«. Ocenjevanje živilskih izdelkov na državni ravni, razstavo in vse spremljajoče
prireditve vsako leto organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Občino Ptuj,
KGZ Ptuj in ob finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS. Po številu izdelkov, prinesenih na
ocenjevanje, je bila med vsemi regijami letos vodila Savinjska regija s Koroško, svoje izdelke pa so prijavile
tudi kmetije iz občine Vojnik.

Pletenica poročno srce

Namen ocenjevanja izdelkov s kmetij
Osnovni namen ocenjevanja doma pripravljenih živil je
doseganje množičnejše lastne proizvodnje in dvig njihove
kakovosti. Na ocenjevanju lahko sodelujejo le kmetje in
kmetice s kmetij, ki so vpisane v register pri kmetijskem
ministrstvu ali imajo ustrezno registrirane trajne nasade.
Izdelkom, ki po oceni strokovnih komisij in na osnovi pravil
nika za ocenjevanje prejmejo zadostno število točk, podeli
jo bronasta, srebrna ali zlata priznanja. Najvišje možno
priznanje za doseženo kakovost izdelka je Znak kakovosti,
ki ga dobi izdelek za 3-krat zaporedoma osvojeno zlato
priznanje.
Blagovna znamka »Dobrote slovenskih kmetij«
Ptuj je ob vsakoletni razstavi stičišče vseh dobrih domačih
živil, ki jih ponujajo naše kmetije. Ocenjevanje poteka v 13
skupinah: mesni in mlečni izdelki, vina, suho sadje, sokovi,
olja, kisi, sadjevci, marmelade, konzervirane vrtnine, kom
poti, žganja in krušni izdelki. Priznanja in znaki kakovosti
pripomorejo k večji prepoznavnosti in tudi boljšemu trženju
slovenskih izdelkov. Letos je bilo ocenjenih 1173 izdelkov,
podeljenih pa 473 zlatih priznanj in 76 znakov kakovosti.
Izkupiček teh je vsako leto večji, kar nedvomno potrjuje ne
nehni dvig kakovosti domačih izdelkov. Z njo pa raste tudi
pomen blagovne znamke »Dobrote slovenskih kmetij«, ki ji
iz leta v leto zaupa več potrošnikov, ki prisegajo na naravno
in domače.

3 zlata in 3 srebrna priznanja v vojniško občino
»Pogum velja. Bomo videli, kaj bo rekla stroka,« so verjetno
pri sebi rekle štiri Frankolovčanke, ko so tudi letos prijavljale
svoje dobrote za strokovno oceno. Njihov trud in znanje sta
bila zopet visoko poplačana:
• Hilda Goršek – suha domača salama (zlato), meso iz tunke z
zaseko (srebro),
• Edita Karo - keksi na stroj (zlato), orehovi kvašeni rogljički
(srebro),
• Fanika Korošec - pletenica (zlato),
• Alojzija Operčkal - mešani kruh s koruzno moko (srebro).
Tako se bo zbirka priznanj iz preteklih let povečala še za
letošnja odličja, med katerimi pa je že nekaj znakov kakovosti.
Če so se vam ob tem prebiranju malo »pocedile sline«, se la
hko naslednje leto, ko bo v Minoritskem samostanu na Ptuju
že petindvajsetič dišalo po vsem domačem, tudi sami podate
tja. Marsikatero dobroto boste lahko poskusili ali celo kupili.
Tisti, ki izpolnjujete pogoje za udeležbo na ocenjevanju in
veste, da znate in zmorete pripraviti pristne domače dobrote,
pa se lahko opogumite in v naslednjem letu prijavite svojo
specialiteto (več informacij v zvezi s prijavo lahko poiščete v
najbližjem Kmetijsko gozdarskem zavodu). V občini Vojnik je
takšnih kmetov in gospodinj nedvomno veliko.
Sonja Jakop
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Mladim prijazna občina
V evropski listini o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje je zapisano, da je dejavno
sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če hočemo zgraditi
bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Lokalne in regionalne oblasti morajo zagotoviti, da se
mladi ne le učijo o demokraciji in poslušajo o njej, temveč imajo tudi možnost, da jo uporabijo.

Občina Vojnik v želji, da zagotovi pogoje za sodelovanje mla
dih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mla
dih v lokalni skupnosti, pripravlja Odlok o mladini. Izhodišče za
pripravo odloka predstavlja Zakon o javnem interesu v mladin
skem sektorju ter že omenjena Revidirana evropska listina o
vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje. Namen
odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sek
torju v občini Vojnik v skladu z zakonom. Cilj odloka je celovito
urediti položaj in delovanje mladih v občini Vojnik, pospešiti
razvoj lokalne mladinske politike ter da občina postane kandi
datka za prejem certifikata Mladim prijazna občina.
Z odlokom se bo opredelilo izhodišče za pripravo strateškega
dokumenta –Lokalnega programa za mladino, ki bo predstavil
celovit vpogled v razmere mladih v Občini Vojnik ter opredelil
strateške cilje v mladinskem sektorju. Kot takšen bo služil za pod
lago za pripravo ukrepov na mladinskem področju in kot vodilo
pri njihovem izvajanju. V odloku je opredeljena tudi Komisija za
mladinska vprašanja, s katero bo omogočen prenos informacij
med mladimi in pristojnimi akterji v organih občine Vojnik.
V okviru Evropskega tedna mladih, ki je potekal med 26. ma
jem in 2. junijem, se je 31. maja dogodil Mladinstival –festival
mladinskega dela na Ljubljanskem gradu.
Namen prireditve, ki je vključevala vse ključne akterje iz mladin

skega sektorja, je bil promocija mladinskega dela in pomena ne
formalnega učenja. V okviru Mladinstivala se potekale raznovrstne
aktivnosti. Predstavnica občine Vojnik se je udeležila predavanja
»Participacija mladih kot pogoj za pridobitev certifikata Mladim
prijazna občina«. Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja že drugič podeljuje certifikat Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2013-2017.
Certifikat Mladim prijazna občina se podeli tistim samoupravnim lokalnim skupnostim, ki v prijavi na poziv
izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih
in horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji.
Evropski teden mladih smo obeležili tudi v občini Vojnik. V
petek, 31. maja, smo za vse mlade nadobudne popotnike organizirali potopisno predavanje. Nina Majcen in Matjaž Pinter
sta nas pogostila s črnim čajem in nam predstavila svojo izkušnjo
iz 7-mesečnega potovanja po Aziji. Z besedo in sliko sta nas
popeljala v eksotične kraje ter nam predstavila možnosti za razis
kovanje daljnih dežel z bogato naravno in kulturno dediščino.
Med drugim so letos februarja organizirali akustični večer z
naslovom Polet v akustično zgodbo. Predstavili sta se nam mla
di glasbeni skupini 60 W ter Celeia Dukes. V stopnišču Občine
Vojnik smo pripravili razstavo slikarskih del Ljuba Markiča –
Hansa. V Mladinskem društvu Vojnik so ponovno oživeli kino v
Kulturnem domu Vojnik ter nam predstavili film Stari pisker ter
v goste povabili Iva Grobelnika.
Mladi s svojim delovanjem večkrat skušajo popestriti lokalno
dogajanje. Obsežna vpetost v vsakdanji prostor na eni strani
prinaša mnogo priložnosti za sodelovanje mladih na različnih
področjih, kar omogoča izmenjavo dobrih praks, krepitev
medkulturnega dialoga in v splošnem trajnostni razvoj v mla
dinskem delu v občini Vojnik.
Rebeka Dečman, koordinatorka mladinskih programov
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Poletni potep z dalmatinsko
pesmijo in tamburicami
Vokalna skupina In spiritu je v soboto, 25. maja 2013, ob 800-letnici gradu Lemberg organizirala svoj 7.
letni koncert z naslovom Pridih Dalmacije. Tokrat so nas fantje z dalmatinsko pesmijo in gosti popeljali
v poletje in bolj sproščene dni, hkrati pa so ponosno predstavljali kulturni grajski biser občine, grad
Lemberg. Hladen majski večer nas je iz gradu Lemberg pregnal v večnamensko dvorano v Novi Cerkvi, kjer
so gostje, ženska klapa Kurjože iz Podstrane pri Splitu in Petrovi tamburaši iz Šempetra v Savinjski dolini,
pričarali prijeten in glasbeno bogat kulturni večer. Članom In spiritu se je na njihovem koncertu za kratek
čas pridružil tudi stari novi član Anžej Gračner. Program je povezovala Alja Tihle Hren.
Devet pevk klape Kurjože povezujeta ljubezen do petja in tesno
prijateljstvo. Ponosne so na zlati plaketi z dveh priznanih hrvaških
festivalov, prvo mesto na mednarodnem festivalu klap v Črni
gori in nagrado svoje domače občine za poseben doprinos v kul
turi. »Dekleta so se odzvala na naše povabilo in v občino prinesla
sonce in poletje, Petrovi tamburaši, ki skupaj pod vodstvom Neže
Zagoričnik igrajo že šest let in so ponosni na številne nastope po
vsej Evropi, pa so dodali energijo in zvok tamburice, ki je kot tipičen
dalmatinski instrument tokrat zazvenel na slovenski način« je po
koncertu strnil vtise umetniški vodja in spiritu David Preložnik.
Gostitelji večera so tudi tokrat navdušili s svojo mladostno en
ergijo, izvirnostjo in ubranim petjem. S pesmimi kot so Ljubim,

Plovi plovi, Eto pletem, Manuela, Cesarica in s tamburaši še Da te
mogu pismom zvati ter Ružo moja, so polni dvorani obiskovalcev
polepšali sobotni večer. Tokratni koncert je bili prvi takšen glasbe
ni dogodek v Občini Vojnik in hkrati uresničitev dolgoletne želje
in spiritu o izvedbi prireditve z dalmatinsko pesmijo. Člani Luka
Juteršek, Črt Ferant, Aljaž Pavlin, Amadej Šopar, David Preložnik,
Benjamin Krajnc in Anže Lipičnik so obljubili, da imajo še veliko
idej in volje za izvedbo tovrstnih tematskih koncertov, saj so
ponosni na občino, kjer je kultura pomembna vrednota.
Tjaša Podergajs
Foto: J. Vovk

Vokalna skupina In spiritu z gosti iz Dalmacije in Šempetra.

Nastop orkestra “Petrovi tamburaši” iz Šempetra

Franci Zidar - lastnik gradu Lemberg je spregovoril o pomenu
800-letnice gradu.

Nastop ženske klape “Kurjože” iz Splita
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Z Brihto na počitnice
Projekt se v mesecu juniju zaključuje. Projektne aktivnosti so se izvajale s ponudniki, ki želijo s svojo ponudbo popestriti bivanje gostom, ki prihajajo na
naše območje. Ponudba pa je namenjena predvsem družinam z otroki.
Želimo, da se gostje v času bivanja podajo tudi na kratek potep po območju
in tako spoznavajo zanimivosti in lepote naših krajev.
Hkrati pa želimo prebivalce seznaniti z različnimi priložnostmi, ki jih ponuja podeželje za
preživljanje prostega časa.
V ta namen smo izdali dva nova kataloga, ponudnike opre
mili z letaki ter ponudbo predstavili na dveh sejmih v Ljubljani,
na Podeželju v mestu v Celju ter na dnevu odprtih vrat v Ther
mani Laško.
V katalogu »Zanimiva potepanja ovčke Brihte« je predsta
vljenih 12 kratkih programov za ogled kmetij z različnimi vse
binami: spoznavanje ekološkega kmetovanja, domačih živali,
življenja čebel, etnološke dediščine, spoznavanje podzemne
ga sveta. Vsakemu programu je dodan namig za ogled zanimi
vosti v bližini. Zloženke že lahko najdete na TIC-ih ter pri ponu
dnikih nastanitve na območju. Katalog je izdan v petih jezikih:
slovenskem, angleškem, nemškem, ruskem in italijanskem.
Namige za kratke potepe lahko izkoristite tudi prebivalci ob
močja. Poleg tega vam je namenjena zloženka »Ovčka Brihta
vabi na doživetja in počitnice«, v kateri boste našli informa
cije, kaj vse ponuja naše podeželje za kakovostno preživljanje
prostega časa. Zakaj ne bi otroci praznovali rojstnega dne na
kmetiji? Le primerno jih obujte in oblecite, saj se bodo mor
da vrnili blatni ali s polno peska v čevljih, a prav gotovo bo
to zanje nepozabno doživetje! V bližini Vojnika praznovanje
rojstnega dne za otroke organizirajo na kmetiji Župnek in na
Ranču Kaja in Grom v Razgorju.
Med počitnicami lahko koristite možnost dnevnega varstva na
kmetiji Župnek od 1. do 5. julija. Celo poletje pa organizirajo
športne in konjeniške tabore na Ranču Kaja in Grom. Plakati in
letaki z več informacijami so že na šolah.
Če želite manj formalno obeležiti kak dogodek v krogu prija

teljev ali družine, lahko najamete enega od piknik prostorov
na podeželju. Vabljeni na kmetijo Kos na Jezercah ali v Soržev
mlin v Polžah. Pa še kakšen namig za ogled dediščine, starih
obrti, ježe konj in še kaj je v zloženki, ki jo najdete v knjižnicah,
v vrtcih, TIC-ih, muzejih itd.
Vsa ponudba je tudi na spletni strani www.raznolikost-pode
zelja.si in na www.facebook.com/ Učne kmetije na celjskem
–počitnice z Brihto.
Želimo vam prijetna in poučna doživetja na našem podeželju!
KGZS - Zavod CE, Mojca Krivec
Jurij Vovk

Dan rejcev drobnice
Člani društva rejcev drobnice CEKIN smo se v soboto zbrali na vsakoletnem strokovnem srečanju. Letos smo za kraj
srečanja izbrali Turistično kmetijo Lesjak v Miklavžu pri
Taboru.

Naslov prvega predavanja je bil Predelava živil živalskega izvo
ra, ki ga je predstavil Jože Zalar z Višje šole za turizem Bled. Na
jprej je opisal, kako so uporabni različni deli mesa jagnjetine.
Sledil je praktičen prikaz finega razseka ter končne priprave
različnih delov mesa, pripravljenih za peko, ter drugo uporabo.
Vse več je povpraševanja po izdelkih iz mesa drobnice, ki so
že pripravljeni takoj za uporabo. Irena Kos, specialistka za pre
delavo mesa na KGZS - Zavod Celje, nam je predstavila temo
Trženje in registracija obratov za predelavo mesa. Na koncu je
še Jakob Verk predstavil primer dobre prakse, saj se že nekaj
let ukvarja s predelavo mesa, tudi drobnice. Udeleženci smo si
prislužili tudi malico, med dobrotami pa je bila tudi jagnjetina.
Rafko Novak

Deseti jubilejni izlet VVD
Občine Vojnik
Po zaključku spomladanskih aktivnostih, ob deseti obletnici našega društva, smo za naše člane organizirali izlet.
Na izlet smo se odpravili v soboto, 1. junija 2013, in sicer
v Posavje, Dolenjsko v Gadovo peč, ki se razprostira med
Stojanskim vrhom, Vinjim vrhom in vse do Vrhovske vasi.
Izlet sta organizirala Martina Baškovič, predsednica VTD Ga
dova peč (Vinska kraljica Slovenije 2012), in naš član Franc
Kuzman.
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Skupinska slika izletnikov VVD Vojnik v Gadovi peči

Franc Kuzman

CINQUE TERRE
- izlet društva TALON
“Na valovih nepozabnih doživetij” je slogan naših izletov.
V začetku aprila smo se odpravili na tridnevno potovanje po
Italiji. Z udobnim turističnim avtobusom in zelo zabavnim vod
nikom smo se odpeljali mimo Ljubljane in Fernetičev v Italijo,
mimo Benetk, Padove in Verone do Mantove, ki velja za eno na
jbolj romantičnih mest,s čudovitim srednjeveškim jedrom,ki ga
obdajajo jezera. Ogledali smo si mesto, izkoristili čas za kavico
in nato vožnjo nadaljevali do Ligurskega morja do letoviškega
mesteca Portovenere, kjer smo se nastanili v hotelu.
Drugi dan po zajtrku smo se odpravili na izlet po naravnem parku
“Pet zemlja” ali CINQURE TERRE. V La Spenziji smo se vkrcali na

Naši gostitelji Zdenka, Martina, Ivan

Obiskali smo Vinsko klet Mastnak pri Sevnici, kjer sta nas sprej
ela lastnik kleti Zdravko Mastnak in naša vodička izleta Martina
Baškovič. Lastnik nam je pokazal klet in razložil postopek kle
tarjenja penine, katero smo tudi pokušali pred degustacijo os
talih vin. Veliko nam je povedal o kletarstvu, vinogradništvu in
njegovih novih načrtih. Poslovili smo se z lepimi vtisi, saj tako
urejeno, čisto klet in prijazno osebje redko vidiš.
Sledil je obisk Mestne hiše Brežice, kjer smo si ob pokušanju
Isteničeve penine ogledali filmsko predstavitev Posavja. Obis
kali smo tudi veličastni Grad Brežice. Imeli smo kaj videti ob
tako bogati muzejski zbirki.
Ob sotočju Krke in Save smo preko mostu prestopili na Do
lenjsko in se napotili v Gadovo peč k družini Udovč, ki nas je
pričakala z bogatim kosilom in odličnim vinom –cvičkom. Pri
kosilu sta nam lepo vzdušje še dodatno popestrila gostitelja
Zdenka in Ivan Udovč, pozneje se je po naključju priključil še
dramski igralec Roman Končar, ki nas je nasmejal do solz. Bili
smo mu zelo hvaležni, saj smo to doživeli brez kupljene karte.
Pot smo nadaljevali peš do »Veselega Gadka«, hrama VTD
Gadova peč. Tudi »Gadek« nas je pogostil z odličnim vinom.

ladjo,ki nas je popeljala do pet slikovitih ribiških vasic,ki se razprosti
rajo vzdolž neokrnjene narave. Področje obkrožajo gore, porasle z
vinogradi, njihovo vino pa se ponaša po vsem svetu. Vasice so zara
di težke dostopnosti ohranile vso svojo neokrnjenost,slikovitost in
neobičajno arhitekturo. Popoldan smo se z vlakom odpeljali do
vasic, po ogledih je sledil povratek do hotela.
Tretji, zadnji dan smo se odpeljali do Parme,kjer smo si ogledali
staro mestno jedro s katedralo in krstilnico. Za konec je sledil
še ogled tipične italijanske kmetije, kjer pridelujejo parmezan,
degustacija, nakup in povratek proti domu, kamor smo prisp
eli v poznih večernih urah.
Hvala vsem,ki sodelujete pri organizaciji naših nepozabnih izletov,
vsem, ki se jih z veseljem udeležujete, in tistim, ki se jih še boste.
“Na valovih nepozabnih doživetij ...”
Nada Kužner
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Od tu smo se odpeljali v Brod v Podbočju k družini Jarkovič,
največjemu pridelovalcu jagod v Sloveniji. Gostili so nas z jago
dami in tekočim dodatkom. Posladkali smo se tudi z odličnimi
krofi, ki jih je darovala Pekarna Geršak.
Deseti izlet nam bo ostal v lepem spominu, saj so naše tekoče
rezerve v »bunkerju« avtobusa ostale nedotaknjene in tudi
poleg prispevka za izlet ni bil dodatno porabljen niti cent.
Hvaležni smo gostiteljem v Gadovi peči in Martini Baškovič,
predsednici VTD Gadova peč, za odlično vodenje izleta.
Za pomoč pri izvedbi izleta se zahvaljujemo Celjskim mesni
nam, Pekarni Geršak in Izletniku Celje za odličen avtobus in
šoferja Borisa Krofliča, ki nas je varno vozil naokrog.

LEKARNIŠKI KOTIČEK

Pazljivo na sonce
Čeprav smo sončnim žarkom izpostavljeni skozi celo leto, pa so pred nami poletni meseci, ko bomo le-tem
izpostavljeni še bolj kot sicer in bomo zato morali zaščiti pred njimi posvetiti še več pozornosti. Zavedati se
namreč moramo, da je sonce lahko škodljivo in je na različne načine povezano z boleznimi kože.
Sončni žarki so del spektra elektromagnetnega valovanja in
imajo za organizem tako pozitivne kot tudi negativne učinke.
Tako po eni strani pozitivno vplivajo na naše počutje, krepijo
obrambno sposobnost organizma proti nalezljivim boleznim,
ugodno vplivajo na krvni obtok in omogočajo izgradnjo vitami
na D v koži. Po drugi strani pa povečajo tveganje za nastanek
kožnega raka, pospešijo staranje kože, povzročajo nastanek
opeklin itd.. Za negativne učinke na kožo so odgovorni ultravi
jolični (UV) žarki, ki jih delimo v tri skupine, in sicer: UV-C žarki
(žarki kratkih valovnih dolžin, ki se v celoti absorbirajo v zgornjih
plasteh našega ozračja in ne vplivajo na našo kožo), UV-B žarki
(žarki srednjih valovnih dolžin, ki prodirajo v zgornje plasti kože,
kjer povzročajo vnetje in sončne opekline) in UV-A žarki (dolgo
valovni žarki, ki prodirajo globlje v kožo in pomembno sodelu
jejo pri staranju kože in nastanku kožnega raka).
Naša koža pa ima že sama sposobnosti in mehanizme, da se
ščiti pred soncem. Eden od teh mehanizmov je tvorba kožne
ga pigmenta melanina, zaradi katerega na soncu porjavimo in
ki preprečuje prodiranje UV žarkov v globlje plasti kože. Ker je
tvorba pigmenta večja pri temneje pigmentiranih ljudeh, je pri
teh ljudeh tudi precej boljša lastna obrambna sposobnost kože
v primerjavi s svetlopoltimi, svetlookimi in svetlolasimi ljudmi,
ki so precej bolj občutljivi. Naša koža pa premore tudi lastne
antioksidante in številne encimske sisteme, ki prav tako varuje
jo kožo. Toda le naravna zašita kože ni dovolj, da se izognemo
negativnim posledicam UV-žarkov in tako pride pri prekomer
nem izpostavljanju soncu in nezadostni dodatni zaščiti do po
java akutnih in poznih posledic učinkov sončnih žarkov. Med
akutne posledice učinkov UV žarkov, ki se razvijejo v času 24 ur
po izpostavljanju sonca, sodijo rdečina kože, sončne opekline in
preobčutljivostne reakcije kože na sončno svetlobo pri osebah,
ki so hkrati izpostavljene sončni svetlobi in so v stiku s snovjo,
ki povzroča preobčutljivost (kozmetična sredstva, zdravila …).
Pri kroničnih ali poznih posledicah sončenja pa gre za učinke, ki
jih puščajo žarki na koži po daljšem času izpostavljanju, pri če
mer je nevarno zlasti izpostavljanje soncu v otroštvu. Sem sodi
jo gube (propadanje kolagenskih in elastičnih vlaken), tanjšanje
kože, vidne žilice in suhost kože, sončne pege in kožni rak kot
najhujša posledica sončenja.

Kako se pravilno zaščitimo pred soncem?

Pri zašiti pred soncem je potrebno upoštevati tri nivoje oziroma
stebre zaščite. Prvi steber zaščite je obnašanje, kar pomeni, da
se zavedamo nevarnosti sončenja in se mu ne izpostavljamo, se
ne sončimo (vsaj ne pretirano) in ne hodimo v solarije. Drugi ste
ber predstavljajo dobra zaščitna oblačila, pokrivala in očala, pri
čemer so najboljša zaščita oblačila z UV-zaščitnim faktorjem ali
pa vsaj zaščita s temnimi in bolj gosto tkanimi oblačili. Šele na
tretjem mestu pa je uporaba pripravkov za zaščito pred soncem.
Izdelki za zaščito pred sončnimi žarki vsebujejo UV filtre. To
so organske spojine, ki vsrkajo (absorbirajo), ali anorganske
spojine, ki odbijejo UV žarke, preden dosežejo kožo. Prednost
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anorganskih filtrov pred organskimi je v tem, da delujejo v ce
lotnem delu UV spektra, v kožo ne prodirajo in ne povzročajo
alergičnih reakcij. Poleg skrbno izbrane vrste, količine in kom
binacije UV filtrov je pomembna tudi izbira primerne podla
ge, vodoodpornost, debelina nanosa in pogostost nanašanja
izdelka na kožo. Na ovojnini izdelka morajo biti navedeni po
datki, kot so zaščitni faktor, stopnja zaščite pred soncem, vrsta
in ime UV filtrov ter vodoodpornost. Pomembno je, da izde
lek za zaščito pred soncem ščiti tako pred UVA in UVB žarki.
Pomembna pa je seveda tudi pravilna uporaba izdelka, zlasti
večkraten nanos v zadostni količini.
Pri izbiri izdelkov za sončenje je pomemben sončni zaščitni
faktor , ki nam pove, kolikokrat dlje smo lahko ob zaščiti kože
z določenim izdelkom izpostavljeni soncu, da se še ne pojavi
opazna rdečina, v primerjavi z nezaščiteno kožo. Oznaka je ZF
(zaščitni faktor), angleško SPF (sun protecting factor) ali nem
ško LSF (Lichtschutzfaktor). Faktor izberemo glede na tip kože
in stopnjo porjavelosti. Učinkovitost izdelka za zaščito pred
soncem je na ovojnini navedena kot nizka zaščita (ZF 6-10),
srednja zaščita (ZF 15-25), visoka zaščita (ZF 30-50) in zelo vi
soka zaščita (ZF 50+). V lekarni vam bomo vsekakor znali in se
potrudili svetovati primeren izdelek za sončenje, saj poznamo
tako delovanje človeškega organizma kot sestavo in vlogo po
sameznih sestavin v izdelkih.

Še nekaj splošnih priporočil pri sončenju:

Soncu se ne izpostavljajte med 10. in 16. uro, ko je najmočnejše
in zato najbolj nevarno. Vsaj 30 minut pred pričetkom sončenja
kožo v zadostni količini zaščitite z ustreznim izdelkom za zaščito
pred soncem in kasneje vsaki dve uri oziroma po vsakem kopa
nju. Uporabljajte kvalitetna sončna očala, telo zaščitite z obleko
in pokrivalom. Povprašajte farmacevta ali zdravnika, ali pri upo
rabi vašega zdravila sončenje ni priporočljivo. Kožo negujte tudi
po sončenju. Dojenčkov in majhnih otrok ne izpostavljajte ne
posrednim sončnim žarkom. Sončne opekline v otroštvu pove
čajo tveganje za nastanek kožnega raka v kasnejših letih. Otroci
naj nosijo lahka, svetla oblačila in pokrivala.
Zavedajte se tudi, da lahko v kombinaciji s sončnimi žarki zelo
hude preobčutljivosti na koži povzročajo tudi nekatera zdravila,
zato preverite vpliv sončenja v primeru jemanja zdravil v lekarni.


Avtor: Mateja Kadilnik, mag.farm., Lekarna Vojnik.

Informativni kotiček

Sporočamo vam, da bo Lekarna Vojnik od 1. 7. 2013 do
31. 8. 2013 odprta med 8.00 in 16.00, ob sobotah bo v
tem času zaprta. Od septembra dalje bo lekarna odprta
normalno od 8.00 do 18.00 in ob sobotah od 8.00 do 12.00.
V skrbi za vaše zdravje Vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne Vojnik.

OSTALO

Z diplomo v žepu po prve
izkušnje v Kolumbijo
Kava, deževni pragozd, domorodci, morje, gverila. S temi besedami je Frankolovčan Adam Koštomaj strnil
spomine na južnoameriško državo Kolumbijo, ki je dobila ime po raziskovalcu Krištofu Kolumbu. Adam je to
obmorsko državo obiskal lani, od septembra do novembra. »Lani sem imel najdaljše poletje doslej.
Maja sem bil na Madagaskarju, prišel za kratek čas domov, naredil
diplomo in tri dni kasneje odšel po svoje prve izkušnje v Kolumbi
jo,« pove 26-letni univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
ki si že od nekdaj želi raziskovati in doživljati lepote našega plane
ta. »Da ne bo pomote. Nič ni narobe z našo malo Slovenijo, ampak
radovednost, kaj je tam zunaj, kako živijo kje drugje ... Misli na to
mi že od nekdaj niso pustile mirno spati. Po končani diplomi je bil
zato idealen čas, da uresničim sanje.« Po prihodu domov je najprej
doživel vremenski šok (iz + 30˚C na 0˚C), nato pa še kulturnega.
Srečno naključje in najsrečnejši ljudje
Adam je preko prijateljev izvedel za organizacijo IAESTE
(http://iaeste.si/), ki slovenskim študentom omogoča oprav
ljanje prakse po vsem svetu. »Ob prijavi sem moral izpolniti
obrazec, na katerem sem po številkah izbral, v katerem delu
sveta bi najraje opravljal prakso. In jaz sem na prvo mesto
postavil Južno oz. Latinsko Ameriko. Glavni razlog bi težko
opisal. Mogoče so me pripričali ravno njihova kultura, tem
perament, jezik … Večkrat sem tudi prebral, da kljub revščini
in dokaj veliki stopnji kriminala v Južni Ameriki po raznoraznih
raziskavah živijo najsrečnejši ljudje.« In ravno to nasprotje ga
je tako fasciniralo, da se je želel prepričati na lastne oči. Kolum
bija se je po njegovem mnenju izkazala kot srečno naključje,
saj je prošnje pošiljal tudi po drugih državah Južne Amerike.

Adam Koštomaj je obiskal plantažo kave in spremljal celoten proces.

Nove delovne izkušnje
Na Univerzi Quindio (Universidad del Quindio) vmestu Armenia
je pomagal pri načrtovanju krmilja elektromotorja. »Nalogo sem
opravljal povsem samostojno. Imel sem proste roke.« Kolumbijski
študijski sistem je zelo podoben ameriškemu. »Imajo t. i. študentske
kampuse, kjer je vse na dosegu roke. Živel sem pri profesorju, kjer
sem imel svojo sobo. Do fakultete sem prišel peš v pičlih petih
minutah,« se Adam spominja svojih prvi dni v Kolumbiji. S profe
sorji, sodelavci, predvsem pa z mentorico se je zelo dobro razumel.
Kadarkoli je kaj potreboval, so mu takoj priskočili na pomoč.
Preprostost in domačnost
Najbolj je Adamu ostala v spominu domačnost in preprost
način življenja tamkajšnjih prebivalcev. »Vsi so se zelo trudili,
da bi se tam počutil kar najbolj domače. Vabili so me na kosila,
zajtrke, večerje, piknike, izlete ... Večkrat sem moral koga tudi
zavrniti, da je ostalo še kaj časa za druge želje.« Adam si ni pred
stavljal, da je njihova gostoljubnost tako pristna. Po njegovem
mnenju v tej deželi fraza Moja hiša je tvoja hiša resnično drži.

Kolumbija te ne pusti ravnodušnega na nobenem koraku.

Španščina, zamujanje in pogajanja za nižjo ceno
Kolumbijci angleškega jezika ne obvladajo, zato se je bil Adam
prisiljen pogovarjati tudi na druge načine. »Če ni šlo drugače, sem
pričel kriliti z rokami. Po navadi sem bil uspešen in sem dosegel,
kar sem želel.« Težkega sporazumevanja se je sčasoma navadil in
se hitro učil španski jezik. Za to deželo pa je zelo v navadi tudi za
mujanje. »Ob mojem prihodu naj bi me čakali v glavnem mestu
Bogota. Kot je za njih značilno, seveda niso bili točni. Ker do takrat
še nisem znal popolnoma nič špansko, sem lahko le čakal in upal,
da se pojavijo. Kasneje sem spoznal, da je zamujanje nekaj čisto
normalnega in se ga hitro navadiš,« nasmejano doda. Navadil
pa se je tudi pogajanj za nižjo ceno in jutranjega pozdravljanja.
Povsem ob koncu njegovega potovanja mu je že primanjkovalo
denarja. »Karto za medkrajevni prevoz sem večkrat kot tujec dobil
ceneje ali pa celo zastonj. To se pri nas redko zgodi,« še doda.
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Dežela, ki jo preprosto vzljubiš
Adam je s prijateljem, ki ga je spoznal med opravljanjem prakse,
odšel tudi na enomesečno popotovanje po deželi. “Deželo sva
odkrivala od skrajnega juga - Leticia, deževnega pragozda, do sk
rajnega severa ob Karibskem morju – Cartahena in Santa Marta.
V Leticii sva našla lokalnega vodiča, ki naju je popeljal v osrčje
džungle, kjer smo štiri dni živeli samo od dobrin, ki so nam bile
na voljo.« Ta izkušnja mu je še posebej ostala v spominu, saj je je
del kobilice, lesne črve, lovili so ribe ipd. Udeležil pa se je tudi t.
i. duhovnega očiščenja, posebnega obreda pri duhovnem pogla
varju. To je bila zanj zagotovo ena najboljših kolumbijskih izkušenj.
Adam bi ob daljšem prebivanju v Kolumbiji najbolj pogrešal letne
čase, ki jih tam ni. In vino, ki je pri njih zelo redko. Vreme se razlikuje
samo po tem, ali dežuje več oz. manj. Sonce skozi vse leto vzhaja in
zahaja ob isti uri. V tej državi se tudi ogromno pleše (salsa, bachate,
vallenata). Adam je zato v času obiska veliko plesal. »Postal sem
pravi plesalec, imel sem tudi nekaj učnih ur,« se skromno pohvali.
Nevarno je samo, da si ne želiš oditi domov
Kolumbija je na četrtem mestu po količini proizvedene kave.

Adam si ni predstavljal, da bo gostoljubnost domačinov tako
pristna.

»Obiskal sem plantažo kave in spremljal celoten proces. Kavo
sem vzljubil, čeprav je prej niti nisem pil,« pove navdušeni
popotnik, ki je z nasmehom na obrazu pripovedoval tudi no
gometu, ki je najbolj razširjen, pa o njihovih nacionalnih je
deh, svežih naravnih sokovih vseh vrst in drugih kulinaričnih
posebnostih (bandeja paisa ipd.). Če imaš v sebi vsaj malo
avanturistične popotniške krvi, te ta raznolika dežela zagotovo
prevzame. »Zame je to dežela, kjer se pije najboljša kava in kjer
šteje nasmeh in odprtost več kot karkoli drugega. Dežela, ki ti
hitro zleze pod kožo in te ne pusti ravnodušnega na nobenem
koraku. Ljudi združuje predvsem strast, pa najsi bo to v družini,
v ljubezni, med prijatelji ali pa v karieri … Za konec pa dodaja,
da “Kolumbija že dolgo časa ni več nevarna država, kot je v to
zmotno prepričanih veliko ljudi, nevarno je samo, da si ne želiš
več oditi.« Adamov obisk v Kolumbiji zato zagotovo ni bil zadnji.

Mladi popotnik je deželo in običaje spoznaval tudi ob Karibskem
morju.

Skavtsko leto zaključeno,
pred nami novi izzivi
Vsak hrast začne svoje življenje kot majhen želod. Iz njega
počasi raste in raste mogočno drevo z globokimi koreninami. Prav tako je z našim stegom Rakove Steze 1, ki vsako leto
raste z novimi člani in postaja močnejše z našim delovanjem.
V soboto, 25. 5. 2013, smo se ob zaključku skavtskega leta
skupaj s starši zbrale vse tri veje našega stega. Skavtski duh se
skozi leto ni kazal samo v naših »prešvicanih« oranžnih krojih
in rutkah ter blatnih hlačah. Za vsem tem se skriva veliko le
pih in veselih trenutkov, navdušenje nad naravo, veselje nad
preživljanjem prostega časa v njej ter čut za skupnost, ki smo
jih gojili čez leto.
Na gozdni jasi blizu Nove Cerkve smo s skupnimi močmi
postavili jambor, ki ima za nas simbolno vrednost. Na njem
smo lahko izobesili zastave, ki predstavljajo našo pripadnost
stegu in Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
Sedaj priča, da nas boste na tem mestu še večkrat videli. V
nadaljevanju našega druženja so svoje znanje in spretnosti v
tekmovalnih igrah in kvizu pokazali tako otroci kot tudi starši.
Kljub koncu skavtskega leta pa nas največja dogodivščina še
čaka! Spretnosti, ki smo se jih naučili čez leto, bomo pokazali in
uporabili na poletnih taborih po Sloveniji. Skritih kotičkov, ki jih
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Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv Adama Koštomaja

bomo odkrili, in izzivov, ki nas čakajo, se veselimo tudi voditelji.
Posebno zahvalo namenjamo gospodu Rudiju Legvartu iz
Novak, ki nam je omogočil, da lahko prosti čas preživljamo v
naravi. Njegov gozd bomo namreč lahko v prihodnje upora
bljali za naše skavtske aktivnosti.
Emanuela – Pozorna rakovica

Dvigovanje jambora

Pred nami je čas, ko se pogosteje odpravljamo v gore. Naj bo pot varna! Zato ob pripravi ne smemo pozabiti
na to, kar v nahrbtnik zares sodi. Poslušamo še vremensko napoved. Ob sami turi prisluhnimo telesu in prvih
dvajset minut ne pretiravamo s hitrostjo hoje. Predvsem pa imejmo v mislih dejstvo, da moramo varno
sestopiti tudi z gore. Gora, ta čudovita stvaritev narave, nas vedno obdari, preseneti in popelje v svet lepega.
Tudi spominov!
Letos mineva 120 let Planinske zveze Slovenije. Sprva je bilo
to društvo – Slovensko planinsko društvo. Zato je prav, da se
spomnimo še nekaj zgodovinskih utrinkov:
Piparji Hauptman, Škof in Korenčan so se 23. julija leta 1892
odpravili na izlet na Stol (2236 m), ki je postal zgodovinskega
pomena. Po domoljubni debati so prišli do sklepa: »Kako, da
je po vseh slovenskih hribih, kamorkoli pelje pot, videti le tuje
delo? Tuja roka zaznamuje pota, postavlja koče in napravlja
na naših slovenskih tleh le nemške napise in kažipote. Komu?
Večinoma le nemškim hribolazcem! Vzdramimo se, so rekli, si
podali roke in sklenili, ne prej odnehati, dokler se ne ustanovi
SPD.« Med svojim krogom znancev so pričeli širiti zasnova
no misel na Stolu, in piparska druščina je 15. oktobra 1892
zbrala somišljenike na pripravljalnem sestanku za ustano
vitev Slovenskega planinskega društva (SPD) v gostilni Pri
Zajcu (danes Mrak na Rimski cesti) v Ljubljani. 13. novembra
1892 se je sestal še začasni odbor, temu je sledila priprava
društvenih pravil, ki so bila potrjena 10. januarja 1893. Tako
je bilo vse pripravljeno za sklepno dejanje ustanovitve tako
želenega Slovenskega planinskega društva. Ustanovni občni
zbor je potekal 27. februarja 1893 v vrtnem salonu pri Maliču
v Knafljevem prehodu v Ljubljani. In kje je nastala prva pla
ninska koča? Orožnova koča na planini Lisec pod vrhom Črne
prsti je bila prva planinska koča, ki jo je postavilo Slovensko
planinsko društvo. Zgrajena je bila leta 1894, že leto dni po
ustanovitvi SPD in poimenovana po prvem načelniku SPD
Franu Orožnu. Istega leta je bila pod Ojstrico na Molički pla
nini odprta tudi Kocbekova koča, poimenovana po prvem
načelniku savinjske podružnice SPD.
Jakob Aljaž je 15. aprila 1895 za en goldinar odkupil od
dovške občine vrh Triglava. Še istega leta je dal na vrhu Tri
glava postaviti stolp, ki se danes po njem imenuje Aljažev
stolp. Odprtje je bilo 22. avgusta 1895. Aljažev stolp je skozi

čas večkrat spremenil svojo podobo. Leta 1908 ga je Anton
Knafeljc, oče slovenske markacije, ob svojem petindvajsetem
vzponu prebarval z belo barvo. Med obema vojnama je bil
pobarvan v slovenskih in italijanskih narodnih barvah, ven
dar ga je Knafeljc v želji, da bi prekinil nacionalistično tekmo,
spet prebarval na nevtralno srebrno, črno in sivo barvo. Po
koncu druge svetovne vojne je bil stolp prebarvan rdeče, na
vrh pa mu je bila dodana rdeča zvezda. Takšno podobo je
ohranil vse do leta 1984, ko so na vrhu snemali nadaljevanko
o Juliusu Kugyju, ko je bil stolp zopet prebarvan v prvotno
barvo, takšno podobo pa je ohranil skoraj vse do danes.
Aljažev stolp je država leta 1999 razglasila za kulturni spome
nik državnega pomena.
Poleg pohodov in izletov, ki jih imamo v PD Vojnik v programu,
se člani udeležujemo tudi srečanj, ki obeležujejo razvoj sloven
skega planinstva.
Naša potepanja:
Otok Krk –Baška  
Naš dvajseti tradicionalni pohod na Kunigundo.
Več o pohodu v fotografijah na naši spletni strani ter strani
MojaObčina.si
Žal zaradi vremena nismo izpeljali pohoda na Blegoš.
In kaj smo še postorili v društvu? Mnogo je bilo srečanj in
druženj v Koči, dva naša vodnika Ivan in Franc sta uspešno
opravila vodniško ispopolnjevanje. Veselimo se tudi mla
dih vodnikov, saj se bosta v poletnih mesecih Tilen in Urban
vključila v osnovno izobraževanje, ki ga organizira Vodniška
komisija PZS.
Naj zaključim, kot sem pričela: Pred nami je čas … naj bo varen
korak!
Za PD Vojnik: Zvonka Grum
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20. Tradicionalni pohod
Vojnik – Kunigunda
Pomladno nedeljsko jutro ni kazalo, da bi sonce pospremilo naš pohod, ki je beležil okroglo letnico. Vsi, ki smo
pripravljali in nato tudi izpeljali pohod, smo trdno verjeli, da nam bo narava naklonjena.
Prvi pohodniki so krenili na pot takoj po sedmi uri. »Radi ima
mo svoj tempo… ,« so pokomentirali in dodali, da se na gori
zopet vidimo.
Godba na pihala iz Nove Cerkve, pozdrav našega predsednika
Mirka Blazinška in župana Benedikta Podergajsa, so pohod
nike pospremili na pot, pot proti Kunigundi ali Šentjungertu ali
Gori. Več imen ima ta gora, ki jo domačini imenujejo Kunigun
da. To ime smo tudi planinci PD Vojnik izbrali, ko smo pred 20.
leti pričeli pogovor s PS Galicijo o medsebojnem sodelovanju
in našem druženju. Sprva smo pohod poimenovali tudi pohod
po obronkih občine Vojnik.

Družabno srečanje so z mladostjo in življenjsko energijo
polepšali naši Klateži. Pridružila sem jim je tudi pevka ter mladi
gasilci iz Nove cerkve. Pesem, ples in tisti klepet, ki ga pode
limo s prijatelji, so spomin, ki ostaja!
In še nekaj statističnih podatkov: beležili smo krepko prek
1000 pohodnikov, veliko malčkov, ki so jih starši prinesli v nah
rbtnikih, še več predšolskih otrok. Veseli smo, da se pohoda
udeležuje vedno več družin ter mladih, ki obujajo spomine na
prva srečanja tega pohoda.

Ko so tega nedeljskega jutra okrog 9. ure odšli iz Vojnika zadnji
pohodniki, smo si rekli: »Sonce nas bo nagradilo na cilju.« In
res! Bilo je lepo, sončno vreme, le veter nas je spomnil, da »tam
zgoraj« urejajo vreme.
Ob 12. uri je bila maša za planince, ki jih ni več z nami. Štajerski
rogisti, Moški pevski zbor France Prešeren iz Vojnika ter župnik
Don Boscovega doma, gospod Slavko Pajk, so dodali, da je
bila maša lepa za vse nas prisotne in spomin nanje, ki se jih ob
takih srečanjih spomnimo, nepozaben.

Najhitrejši pohodniki, ki so mi zaupali čas, so bili na cilju v uri in
40 minut (Dobovičnik), uro in 54 minut (Tadej Gorenak) ter uro
in 59 minut (Alja Pilih in Anže Slemenjak ter Franc Krameršek).
Najlepše ob vsem naštetem pa je stisk rok ob snidenju ter za
hvala in želje, da se prihodnje leto ponovno vidimo zdravi in
zadovoljni, da smo še tu.
Za pripravljalni odbor PD Vojnik pa je bilo zadovoljstvo tudi v
tem, da so bili pohodniki iz vseh koncev Slovenije, ne le planin
ci, tudi obiskovalci Celja, Vojnika, Dobrne.
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V soboto, 4. maja, se je skupina 17 mladih Vojničanov in
Novocrkolanov odpravila na enodnevni pohod oziroma
izlet v planine, za končni cilj pa si je izbrala hrib Dobrča
(1634 m), ki se zemljepisno navadno prišteva h Karavankam.
Z idejo o ciljnem vrhu so prišli na plan mladi člani Planinskega
društva Vojnik, skrbno pa sta si predhodno ogledala in
naštudirala pot naša vodiča Tilen Podergajs in Klemen Štante.
V povezavi s člani Mladinskega društva Nova Cerkev in prijatelji
iz Nove Cerkve pa se je tako dokončno oblikovala ideja, da se
nekam skupaj odpravimo. »Kam? Nazaj v planinski raj!« kot
smo ta veseli dogodek poimenovali organizatorji.
Tako smo ob rani jutranji uri polni energije in nasmejanih
obrazov vzpon pričeli v Brezjah pri Tržiču. Pot se je vztrajno
nadaljevala po strmini navzgor po senčnem gozdu, tako da
smo si nekajkrat privoščili počitek in uživali v prelepih razgledih
na globoke doline. Po približno treh urah hoje smo dosegli vrh
Dobrče, od koder se nam je odprl lep razgled na Karavanke
in Kamniške Alpe, ki pa so nam ga na trenutke žal pokvarili
oblaki. Nazadnje smo se pa spustili še do koče na Dobrči, kjer
smo lahko uživali v pestri gostinski ponudbi in prijaznosti
gostiteljev ter v pogledu na Bled, Jelovico, Pokljuko in Julijske
Alpe. Na našo smolo nam je ta užitek v zadnji uri malo pokvarila
toča, ampak občutki so bili kljub temu nepopisni, tako da smo
se prijetno utrujeni in razigrani vrnili do postajališča, kjer nas je
čakal naš minibus oziroma naš spočit šofer.

Nazaj v planinski raj

Pozno popoldne, ko smo planinci pospravili še zadnje stole,
klopi, mize in smeti, smo se zazrli v nebo. Ni bilo treba besed.
Vsi smo s hvaležnostjo pomislili: »Uspelo je!«
Hvala tebi, Kunigunda! Prihodnje leto zopet pridemo!
Za PD Vojnik: Zvonka Grum
Foto: J. Vovk

Na poti domov smo sproščeno pokramljali o prečudovito
preživetem dnevu, se zahvalili svojim prijateljem in našim
vodičem za trud, dobro voljo in organizacijo ter se dogovorili,
da to še zdaleč ni zadnja takšna skupna dogodivščina mladih
v naši občini. Še naprej se bomo povezovali in družili z
namenom, da koristno in prijetno izkoriščamo svoj prosti čas,
pri tem pa raziskujemo lepote slovenskega visokogorja.
Natalija Hudin
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ŠPORT

Žiga Skaza: »Smučanje je
moja zabava in veselje!«

»Smučanje je moja zabava in veselje!«

Starost: 16 let
Klub: Smučarsko društvo Unior Celje
Trener: Gregor Marguč
Cilji: nastop na mladinskih olimpijskih igrah prihodnje leto
Vzorniki: Bode Miller
Hobiji: motociklizem
Sanjsko potovanje: smučišča v Ameriki in na Švedskem
Vidnejši rezultati 2012/2013:
2. mesto v kategoriji starejši dečki - U16 v veleslalomu na
državnem prvenstvu v Kranjski Gori, udeležba na mnogih
mednarodnih tekmah. Na tekmah v tej sezoni je osvojil tudi
1. in 4. mesto v superveleslalomu na Kopah, 1., 2. in 4. mesto v
slalomu in 3. mesto v veleslalomu na Krvavcu.

Frankolovčanu Žigi Skaza je trenutno smučanje na prvem
mestu. Svoje prve smučarske začetke je doživel pri treh letih.
»Starši so me zelo zgodaj postavili na smučke. Takrat sem bil
zelo trmast, nič takšnega si nisem želel početi,« doda dijak
programa strojni tehnik v Zrečah. Žiga je nato vrsto let obiskoval
smučarske tečaje, alpsko šolo ipd. »Najprej sem imel treninge ob
sobotah, nato nedeljah, med tednom. Sedaj pa skoraj vsak dan.
Na prvi tekmi sem izmed 150 cicibanov dosegel 25. mesto. S
takratnim rezultatom nisem bil zadovoljen.« Po naravi je namreč
zelo tekmovalen in borben tip človeka. Pri smučarskem društvu
aktivno trenira že sedem let in tekmuje v vseh disciplinah
alpskega smučanja. Je registriran tekmovalec pri Smučarski zvezi
Slovenije in že četrto leto član otroške državne reprezentance.
Žiga se zaveda, da za doseganje dobrih rezultatov nista dovolj
le močna volja in marljivost, temveč tudi dobra tekmovalna
oprema in dobri tereni za treniranje, ki so največkrat v tujini.
»Moji treningi pomenijo tudi ogromno finančnih sredstev. Za
pomoč sem zelo hvaležen svojima staršema, ki se zame najbolj
trudita in mi pomagata na moji smučarski poti«. V poletnem času
ima pretežno kondicijske treninge, zime pa preživlja na snegu in
ledenikih. Tudi med počitnicami je zelo športno aktiven. Kolikor
mu prostega časa ostaja, zelo rad pomaga staršem na kmetiji in
je v družbi mlajšega brata Vida in sestre Kaje. »V smučanju me
spremljajo smeh, veselje, razočaranje, pa tudi solze. Sčasoma se
vzponov in padcev privadiš,« poudari mladi smučar, ki je izkusil
tudi treniranje v ekipi smučarske družine Kostelić.
Če Žiga ni na smučeh je zagotovo na svojem motorju. Zelo rad
ima namreč hitrost. V smučanju ga zato še posebej navdušuje
smuk. »Ker je med nami smučarji zelo močna konkurenca,
ne vem, kako se bo razvijala moja pot. Potrudil se bom po
najboljših močeh,« razmišlja o svoji prihodnosti. Ne glede na
pot si Žiga želi živeti s smučanjem. »Bil bi trener smučanja in
imel lastno smučarsko šolo.«
Tjaša Podergajs
Foto: osebni arhiv in arhiv Smučarske zveze Slovenije

Frankolovčanu je trenutno smučanje na prvem mestu.
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Mladi smučar na srednješolskem državnem prvenstvu na Rogli.

Tenis na zven predstavlja približno 30 % celotnega igranja dvoboja, kar nas lahko zavede v lahkotnost športa.
Tenis je veliko več in tudi rekreativni igralci tenis se tega dobro zavedajo. Vedo, da se je potrebno umiriti,
zbrati in dvigniti nivo igre. Toda ne vedo – KAKO. Nekateri to res znajo, drugim uspe slučajno, spet tretji pa
mislijo, da jim ni pomoči. Na srečo temu ni tako. Vsak se lahko nauči načinov za obvladovanje svojih misli,
čustev in telesa, ki pri igri tenisa igrajo ključno vlogo. Vse to je tenis (Mencinger T., 2005).
Če vas bo kdaj zaneslo na kakšno od teniških igrišč, boste od
igralcev veliko slišali o samokontroli, disciplini, čustvih, kako
nekdo ‘’grize’’ in kako danes ni bil njegov dan za tenis. Tudi
rekreativni tenis zna imeti svoj čar, saj lahko s svojo igro ves čas
napreduješ, za kar je potrebno veliko truda in preigranih ur.
Najlepša stran tenisa je, da je resnično šport za celo življenje,
saj z vzdrževanjem kondicije in dobrega zdravja marsikateri
rekreativec igra tudi po 70. letu.
Kaj pa se dogaja pri nas v Teniškem klubu Vojnik?
V mesecu aprilu smo kot vsako leto pripravili oba igrišča na
novo sezono. V mesecu maju smo obnovili moško garderobo
in izvedli ostala vzdrževalna dela na igrišču in v prostorih
kluba. V letošnji sezoni bomo poleg rednih vzdrževalnih del
izvedli še nekaj manjših obnovitvenih del, saj je za objekt in
igrišče potrebno vseskozi skrbeti.
Na pobudo dolgoletnih članov in tudi tistih, ki so se nam
pridružili v zadnjih letih, smo po nekajletnem premoru oživeli
MOŠKO INDIVIDUALNO LIGO. Liga poteka vsak torek od 17.
ure dalje na obeh igriščih in je prava popestritev za teniški klub
in moški del publike.
Nismo pozabili na ženski del publike, saj se v mesecu maju
že izvajajo začetni in nadaljevalni tečaji za ženske. V klubu
smo mnenja, da je najbolj primeren čas za udeležbo na tečaju
v začetku sezone, saj lahko z igro pridobljeno znanje tečajniki
utrjujejo in nadgrajujejo skozi vso sezono. Zanimanje za ženski
tenis je v Vojniku iz sezone v sezono večje, na kar smo v klubu
ponosni. Za prihodnje sezone smo v program društva vključili
tudi žensko individualno ligo in dneve ženskega tenisa, ki so v
lanski sezoni imeli dober odziv.
V času poletnih šolskih počitnic bomo letos že četrtič
izvajali tečaje tenisa za otroke in mladostnike od 6. let
naprej. Program traja deset ur, od ponedeljka do petka po

dve uri s trenerjem tenisa, ki skozi zanimivo igro in osnovnimi
udarci približa tenis vsem starostnim skupinam. Obvestilo in
prijavnica za tečaj bosta objavljena na spletni strani www.
mojaobcina.si/vojnik/.
V društvu se trudimo uresničiti zastavljene cilje skozi vso leto,
realizirati pobude in ideje članov ter igro tenisa približati tudi
najmlajšim.
In še nekaj utrinkov pretekle sezone … ‘’Pridi tudi ti in probaj
tenis.’’
Simona Matko
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Strelsko društvo bratov
Dobrotinškov Vojnik

Gorski kolesar Blaž
Pristovnik osvojil
odlično 3. mesto
V nedeljo, 21. aprila 2013, je kolesar Blaž Pristovnik na
kolesarski dirki v Mekinjah pri Kamniku v kategoriji elite
osvojil odlično 3. mesto. V dirki, ki šteje tudi za slovenski
pokal, so bili udeleženi vsi najboljši slovenski gorski
kolesarji v disciplini XC (cross country).

Gorski kolesar Blaž Pristovnik je v Mekinjah pri Kamniku osvojil
odlično 3. mesto.

»Glede na dolžino same dirke ne gre za olimpijski kros, ampak
za kratko razdaljo. Dirka se odvija na dosti krajšem krogu,
kjer lahko gledalci vidijo več “akcije”. Prostora za taktiziranje
je zaradi krajše dirke bistveno manj. Tako se bolj ali manj vozi
na “polno”. Ampak še vedno so prisotni vsi elementi XC krosa
- vožnja preko naravnih ovir, kot so korenine, spusti, strmi
vzponi ipd.,« je na kratko Blaž opisal lastnosti dirke.
Z doseženim je sicer zadovoljen, saj gre za potrditev, da je
tekom zime kvalitetno treniral, kljub temu da je veliko časa
namenil študentskemu delu v želji pridobitve dodatnih
finančnih sredstev za treninge. »Dirka je pa tudi tisti pokazatelj,
ki pokaže pomanjkljivosti. In v prihodnje bom treniral v smeri,
da pomanjkljivosti odpravim,« je še povedal navdušeni gorski
kolesar.
Tjaša Podergajs
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Od letos sem novi predsednik strelskega društva BRATOV
DOBROTINŠKOV Vojnik, Franc Lebič, in po tej poti
predstavljam društvo in njegov namen ter delovanje.

V zadnjih dneh sem opazil, da imajo krajani oziroma občani
Vojnika napačno predstavo o delu in strukturi SD Vojnik.
Nekateri so zmotnega mnenja, da v društvu delujemo
in se združujemo samo upokojenci in da smo vsi člani
upokojenskega društva Vojnik. To je zmotno razmišljanje,
ki vodi k temu, da se mlajši krajani ne vpišejo v SD bratov
Dobrotinškov, ki je samostojno društvo, in združuje tako
mlade kot malo starejše. Je pa res, da pri društvu upokojencev
Vojnik deluje sekcija strelcev, s katerimi si delimo prostor,
strelske naprave, veselo druženje in finančne probleme.
Društvo upokojencev Vojnik nam je odstopilo prostor za
našo in njihovo športno udejstvovanje, za kar se jim od srca
zahvaljujem v imenu SD bratov Dobrotinškov. Res je tudi, da
si želimo mlajših strelcev, ker smo sedaj nekako pol pol. Zato
pozivam vse, ki imate veselje do streljanja in svojo zračno
puško, da se nam pridružite. Saj veste, da doma ne smete
streljati kar povsod, pri nas na strelišču pa lahko pokažete
svoje sposobnosti. Pridružite se nam ob ponedeljkih od 19.00
do 20.30. V kolikor bo večje povpraševanje bomo podaljšali
oziroma spremenili urnik. Zato vabljeni. Lepo pozdravljeni in
nasvidenje na našem strelišču.
Franc Lebič

Tekmovanje v
namiznem tenisu
V sredo, 3. aprila 2013, je v telovadnici OŠ Frankolovo
potekalo šolsko tekmovanje v namiznem tenisu s pričetkom
ob 14. uri. Vodila sta ga mentor namiznoteniškega krožka
Marjan Čretnik in Špela Oprčkal.
Na tekmovanje se je prijavilo 14 učencev od 5. do 9. razreda.
Po uvodnem razgovoru o načinu tekmovanja so se tekmovalci
z žrebom razvrstili v dve skupini: skupino A in B.
V skupini je vsak igral z vsakim na dva dobljena seta. Prva dva
tekmovalca iz vsake skupine sta se avtomatsko uvrstila v finale.
Iz skupine A je to uspelo Filipu Ramšaku in Matevžu Birku, v

skupini B pa sta bila najboljša Nejc Marzidovšek in Uroš Sodin.
Škoda je bila le, da so nekateri učenci (Blaž Javornik, Luka Jošt
in Žan Kračun) predčasno samovoljno zapustili tekmovanje in
s tem povzročili nekaj zmede med samim tekmovanjem.
Vsi tekmovalci, ki so zdržali do konca turnirja, so pokazali velik
napredek v igri sami. Srčno so se borili med seboj po najboljših
močeh. Posebno napeto je bilo v finalu, kjer so odločale
malenkosti, pa tudi športna sreča. Res je šlo na tesno. Na koncu
je slavil zmago Nejc Marzidovšek iz 5. razreda. Drugi je bil
njegov sošolec Uroš Sodin, tretji pa devetošolec Filip Ramšak.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!
Mentor: Marjan Čretnik
Foto: Marija Čretnik

Državno prvenstvo v
twirlingu

NIŽJI NIVOJI:
SOLO, NIŽJI NIVO, C2 - KADET:
Maruša Žerjav - 1. mesto
Kaja Senegačnik - 4. mesto
Pia Stermecki - 7. mesto
Tamara Pinter - 8. mesto
FREESTYLE, NIŽJI NIVO - KADET:
Maruša Žerjav - 3. mesto
Tamara Pinter - 7. mesto
TEAM, NIŽJI NIVO - KADETI:
Team - 6. mesto
SOLO, NIŽJI NIVO, C2 - JUNIOR:
Barbara Hauptman – 8. mesto
PAR, NIŽJI NIVO - JUNIOR:
Barbara Hauptman in Andreja Ošlak – 7. mesto
VIŠJI NIVOJI:
ARTISTIC PAR, VIŠJI NIVO A - SENIOR, ODRASLI:
Eva Mlakar in Ana Klemen - 2. mesto
FREESTYLE, VIŠJI NIVO B - MLAJŠI JUNIOR:
Eva Mlakar - 2. mesto
PAR, VIŠJI NIVO, FREESTYLE - SENIOR, ODRASLI:
Eva Mlakar in Ana Klemen - 3. mesto
Čestitamo vsem tekmovalkam!
Mojca Jakop, mentorica
Foto: Mojca Jakop, Branko Dragar

Na OŠ Frankolovo smo izredno ponosni na naše učenke, ki
dosegajo zavidljive rezultate na tekmovanjih v twirlingu.
V športni Dvorani Ljudski vrt - Lukna v Mariboru se je v soboto,
20. aprila, in v nedeljo, 21. aprila 2013, odvijalo že 13. Odprto
državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenije, in
sicer finale v twirling športni dejavnosti. V različnih kategorijah
se je na finalu pomerilo po 8 najboljših twirlerjev in twirleric v
vsaki starostni ali težavnostni kategoriji: v solu, parih in skupi
nah, ki so se kvalificirali za finale na predtekmovanju 19. januarja
in polfinalu 9. in 10. marca v Horjulu. V najvišjih zahtevnostnih
kategorijah so tekmovale športnice, ki se kvalificirajo s tem tudi
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za udeležbo na Evropskem prvenstvu 2013, ki bo julija letos na
Švedskem, in na Svetovno pokalno prvenstvo, ki bo avgusta le
tos na Nizozemskem. Članice Twirling in mažoretnega društva
Mojca so se na tekmovanju odlično izkazale.

ŠPORT

Deset ekip v sedmo sezono
V občinski ligi malega nogometa Vojnik Palček 2013 se je v petek, 12. 4. 2013, pričela sedma zaporedna
sezona. Tudi tokrat bo tekmovanje potekalo v organizaciji NK Vojnik. Sodelovanje v letošnji sezoni je potrdilo
deset ekip, ki bo s štirimi možmi v polju in vratarjem moči merilo na priljubljeni travnati podlagi Športnega
parka v Vojniku. Za najuspešnejši ekipi doslej veljata Terra Cafe Aligatorji in KMN Marinero, ki sta po naslovu
segla po dvakrat. Prehodni pokal tako še vedno ostaja dodaten motiv za vse ekipe.
likem nogometu ter da lažje zapolnijo ta prosti čas. Pravzaprav
tudi sama ideja ustanovitve temelji na tem motivu.
Glavni pokrovitelj lige PALČEK VOJNIK 2013 je Bar Palček, Cesta
v Šmartno 1A, Lucija Stropnik, s. p.

Odziv ekip, večinoma iz Vojnika in okolice, na občinsko ligo je
odličen. Večina jih nastopa s podporo pokroviteljev, podobno
kot tudi liga sama. V prvih štirih letih je potekala pod nazivom
Liga SMS, zadnja tri leta pa nosi naziv Liga Palček.
»Vedno težimo k temu, da v ligi sodeluje vsaj ena mlada ekipa.
Liga je namenjena zlasti mladim, ki ne pridejo do izraza v ve

Zvonko Pilih, Vodja lige

REZULTATI 8. KOLO
CAFECAFE ARCLIN

:

ROZNTALL

3:4

VOJNIK PIZZERIA LIMBO

:

PALČEK BAR BORCI

6:2

KMN MARINERO

:

FREDDY 69

9:2

ATHLETIC

:

TRANSPORT ROGEL

3:4

FRANKOLLYWOOD

:

VOJNIŠKO MLAD. DRUŠTVO

10 : 4

VRSTNI RED PO 8. KOLU
1.

KMN MARINERO

8

7

0

1

53 : 28

21

+25

5

0

2.

TRANSPORT ROGEL

8

6

0

2

57 : 33

18

+24

5

1

3.

ATHLETIC

8

6

0

2

49 : 34

18

+15

10

2

4.

PALČEK BAR BORCI

8

5

0

3

36 : 31

15

+5

2

0

5.

VOJNIK PIZZERIA LIMBO 8

4

0

4

53 : 37

12

+16

2

1

6.

CAFECAFE ARCLIN

8

4

0

4

46 : 40

12

+6

6

2

7.

FRANKOLLYWOOD

8

3

0

5

57 : 50

9

+7

3

0

8.

ROZNTALL

8

3

0

5

54 : 56

9

-2

2

0

9.

FREDDY 69

8

2

0

6

35 : 67

6

-32

4

1

10.

VOJNIŠKO MLAD.
DRUŠTVO

8

0

0

8

24 : 88

0

-64

3

0

Najboljši strelci:
31 – Zore (Frankollywood),
19 – Jazbec (Rozntall)
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torek, 18. junij 2013,
ob 16.00

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK prireja na igrišču pod šotorom srečanje starejših KRAJANOV nad 80 let.

sreda, 19. junij 2013,
od 17.00 do 18.30

VRTEC MAVRICA VOJNIK organizira  športno zabavno druženje POZDRAV POLETJU pod šotorom na igrišču.

četrtek, 20. junij 2013,
ob 17.30
ob 19.00

PRIREDITVE

JUNIJ

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS VOJNIK v prostorih  Občine Vojnik.
KULTURNA PRIREDITEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ v Kulturnem domu Vojnik.

petek, 21. junij 2013,
ob 11.00

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE, organizira piknik pod šotorom na igrišču, z glasbo in razstavo ročnih del.

petek, 21. junij 2013,
ob 18. 00

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK vabi na pohod PO POTEH VOJNIŠKIH CERKVA. Odhod izpred cerkve sv. Jerneja pod vodstvom g.
Marka Zdovca, ki je veliki poznavalec zgodovine našega kraja in okolice, zbiratelj starih razglednic in starin kraja Vojnik.

sobota, 22. junij 2013,
ob 8. 00

KO ZB ZA VREDNOTE NOB Vojnik vabi na 7. tradicionalni pohod po poteh spominskih obeležij v občini Vojnik. Pot vodi preko
Tomaža v vasico Razgor do spominskega obeležja. Vračali se bomo preko Dobrotina, kjer bomo pohod zaključili s tovariškim
srečanjem pohodnikov, članov organizacije in vseh, ki se nam želijo priključiti v obujanju spomina iz zgodovine naše države.

sobota, 22. junij 2013,
ob 17.00

»OTVORITEV NOVEGA VODOHRAMA NA VELIKI RAVNI« organizirajo: Krajani-uporabniki vodovoda Velika Raven

nedelja, 23. junij 2013,
ob 14. 00

»MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH ZA POKAL KS« na skakalnici KA-13; organizira: Smučarsko
društvo Vizore; informacije: Felix Skutnik 031 676-888

nedelja, 23. junij 2013,
ob 14.00

RADIO CELJE V SODELOVANJU S PGD VOJNIK organizirata zabavno prireditev  KATRCA  na igrišču pod šotorom v Vojniku.
Informacije NT&RC.

nedelja, 23. junij 2013,
ob 10.00

OTVORITEV MRLIŠKE VEŽE ČREŠNJICE v prostorih Marijinega doma; organizira Krajevna skupnost Frankolovo in Župnija Črešnjice.

torek, 25. junij 2013,

SLOMŠKOV POHOD OB DNEVU DRŽAVNOSTI; organizira Društvo Slomškova romarska pot, v organizaciji Občine Slovenske
Konjice in soorganizaciji Občine Šentjur in Občine Vojnik. Začetki poti: ob 7.00 na Ponikvi pri Slomškovi domačiji, ob 10.00 Sveta
Uršula, ob 7.30 v Novi Cerkvi pri cerkvi, ob 9.00 na Frankolovem in ob 11.00 Brdce.
Sklepna prireditev bo v Žički Kartuziji. Ob 12.30 bo kratek kulturni program, ob 13.00 pa slovesno somaševanje za domovino, ki ga bo
vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Za povratek bo poskrbljeno z avtobusnim prevozom z odhodom iz Žičke Kartuzije ob 15. uri.

sobota, 29. junij 2013,
ob 8.00
ob 10.00

»2. TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA«  pred gasilskim domom v
Novi Cerkvi; organizira: PGD Nova Cerkev; informacije: Slavko Jezernik 041-763-394.
»BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJENJE PO POTEH KS« z zbornim mestom pred gasilskim domom v Novi Cerkvi; organizira:
Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev; informacije: Boštjan Štante  041 581-582

nedelja, 30. junij 2013,
ob 14.00

Kulturna prireditev »SOCKA POJE, PLEŠE in IGRA« na grajskem  dvorišču graščine v Socki;
organizira Kulturno društvo Socka

JULIJ
sobota, 6. julij 2013,
ob 8.30
ob 9.30
ob 10.00
ob 16.00
ob 20.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS NOVA CERKEV  s podelitvijo krajevnih priznanj
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi; prireja: ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in KS
Nova Cerkev.
PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI s
»TRADICIONALNO PEKO VOLA  NA ŽARU« in revijo narodno zabavnih ansamblov
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE za pokal KS
GASILSKA NOČ z ansamblom »MODRIJANI«. Vse obiskovalce obveščamo, da bo na ta dan organizirana »24-urna TAXI služba«;
organizira Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

sobota, 6. julij 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Reiseck 2965 m (Avstrija).

sobota, 20. julij 2013
ob 17.00
ob 20.00

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V LEMBERGU  S HITROSTNIMTEKMOVANJEM
GASILSKA VESELICA  z ansamblom »FRAJKINCLARJI«; organizira Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg

sobota, 27. julij 2013
ob 17.00

»OTVORITEV VODOVODA HRENOVA«; organizirajo: uporabniki vodovoda Hrenova, Občina Vojnik in KS Nova Cerkev

sobota, 27. julija 2013

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Žrd (Italija).

nedelja, 28. julij 2013
ob 16.00

30. OBLETNICA ETNO SKUPINE »VRAJEVA PEČ« v večnamenski dvorani v POŠ Nova Cerkev; organizira: Kulturno društvo Socka

AVGUST
Sobota, 10. avgust 2013

POSTAVLJANJE KLOPOTCA OB ZIDANICI-DOBOVIŠEK v Bezenškovem Bukovju v sklopu obujanja starih običajev;
organizira; Društvo TALON Frankolovo. organizira; Društvo TALON Frankolovo.

Nedelja, 11. avgusta 2013

Govedorejsko društvo Celje prireja tradicionalni kmečki praznik s kmečkimi igrami na Črepinškovi kmetiji-pri Pusn šanku na Dobrovi.

četrtek, 15. avgust 2013
ob 8.00
ob 10.00
ob 13.00

POHOD NA KISLICO«; kontakt: Boštjan Gorečan 041 763-501
»KOLESARSKI VZPON« na Strnadov travnik v  Selcah; kontakt: Janez Kotnik 041 794-329; informacije: sdsocka@gmail.com
»SVETA MAŠA PRI KAPELI« na Strnadovem travniku in druženje planincev; organizira: Športno društvo Socka

Več o dogodkih na spletni strani www.mojaobcina.si/vojnik
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40 let MoPZ Anton Bezenšek Frankolovo

